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I. ОБЩА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД 

В последните две десетилетия настъпват значителни промени в ролята и функции-

те на въоръжените сили в националната и международната система за сигурност. Тези 

промени са породени от променящата се среда за сигурност и ролята на силата в нея. Една 

от важните реалности в международната среда е продължаващата тенденция за постепен-

но намаляване на използването на въоръжена сила в отношенията между държавите. В съ-

щото време силата продължава да бъде инструмент за постигане на цели - включително в 

етнически и граждански войни, тероризъм и други.    

Промените в международната среда за сигурност и ролята на силата в нея налагат 

промени в ролята и функциите на полицейските сили, които са съставна част на 

въоръжените сили, за да могат държавите да осигурят както националната, така и между-

народната сигурност. В новата среда, в която повечето заплахи и рискове не предполагат 

активирането на член 5 от Вашингтонския договор, наличието на традиционни способнос-

ти и готовността за изпълнението на традиционни мисии не могат да доведат до по-високо 

ниво на националната сигурност. Високата степен за сигурност се постига чрез влияние 

върху средата, която я формира.  

Като се имат предвид - средата за сигурност и необходимостта от активна полити-

ка за сигурност - Р България трябва внимателно да приложи проактивна политика във 

формирането на способностите си за участие в мисиите на Алианса. Това от своя страна 

изисква усилията да се насочат към изучаване и прилагане на собствения опит и опита на 

другите страни от участието им в операции по поддържане на мира. Тъй като Българската 

армия вече разполага с достатъчно опит от участието на подразделения в такива операции, 

а и има доста научни разработки в тази област, вниманието може да бъде насочено към из-

следване на особеностите на стабилизиращите операции провеждани от коалиционни сили 

след конфликт с висока интензивност и оценка на готовността за участието в такива опе-

рации на многонационални полицейски формирования. 

Въпреки стремежът на отделни автори да детайлизират изследванията си в съот-

ветните тематични направления, все още съществуват неизследвани и непроучени облас-

ти, имащи значително влияние в съвременните условия. От тук произтича и необходимос-

тта на настоящата научна разработка.  

Такова направление са стабилизиращите операции и необходимостта от 

използването на полицейски сили и използването на специални полицейски тактики на 

тези сили в провежданите стабилизиращи операции от коалиционни сили след конфликт с 

висока интензивност. Изследванията на стабилизиращите операции с участието на в 
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полицейски сили са актуални, защото отговарят на нарастващата потребност от знания в 

тази област. 

Обект на изследването участието на полицейски сили в стабилизиращите 

операции. 

Изследването на този обект трябва да отговаря на следните условия: 

1. Да се разгледат свързаните с обекта явления и свойства използвайки системния 

подход. 

2. Да се разгледат всички действия, връзки и отношения, с които обектът е във 

функционална връзка. 

3. Да се проследи процесът, в който действа обекта. 

Тези условия са всъщност ограниченията на предметната област на проучването в 

синтезиран вид предметът на изследване може да се определи като разкриване 

необходимостта от използването на полицейски формирования и специални полицейски 

тактики за достигане на желаното крайно състояние в провеждащи се стабилизиращи 

операции след конфликт с висока интензивност. 

Отчитайки актуалността, сложността, значимостта и натрупания опит в провежда-

нето  на след конфликтното възстановяване, съществуващата теория, и така дефинираните 

обект и предмет, настоящия дисертационен труд има за основна цел: 

Доразвиване на съществуващата теория за провеждане на стабилизиращи опера-

ции чрез обобщаване на резултати от тяхното провеждане и разкриване на методи за 

подобряване на организирането им.  

За постигане на тази цел в дисертационния труд се решават следните научно-из-

следователски задачи: 

1. Да се изследват съвременните стабилизиращи операции и да се разкрият 

особеностите, при прилагане и изпълнение на конкретни тактики, и задачи от 

полицейските формирования участващи в тях.  

2. Да се изследва и анализира използването на полицейските формирования в 

стабилизиращи операции и на тази база да се разкрият и обобщят новите моменти в 

теоритичните постановки, касаещи условията и факторите, при които тези формирования 

изпълняват задачите си в подобни операции. 

3. Да се изследва общото участие на полицейски формированияв 

стабилизиращи операции и да се класифицират кри¬те¬рии за из¬пол¬зва¬не¬ на 

конкретна тактика от тези фор¬ми¬ро¬ва¬ния в тях (да се определят критериите от 

формированията). 
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4. Да се предложат промени в методологията за оценка и приоритизация на 

способностите на полицейските формирования, касаещи дейностите и задачите 

изпълнявани от същите в стабилизиращите операции. 

В настоящия труд е направен опит да се отговори на въпросите: кои са 

характерните особености на стабилизиращите операции изискващи използването на 

полицейски сили, какви задачи трябва да изпълняват тези формирования в процеса на 

стабилизация (пост-конфликтно възстановяване), кои са аспекти на полицейската дейност 

(специалните тактики и умения) в подготовката и провеждането на стабилизиращите 

операции, как се оценява готовността на полицейските формирования за участие в 

стабилизиращи операции. 

Във връзка с горното е формулирана и работна хипотеза на дисертационния 

труд: Главната стратегическа цел на стабилизиращите операции е възстановяване 

върховенството на закона в страни засегнати от конфликти и където държавността е 

компрометирана или липсва. В такива случаи тази цел може да бъде постигната само чрез 

намесата на външни военни и полицейски сили за интервенции. Тяхната роля и задача е да 

внесат и поддържат реда при липсата на ефективни местни сили за обществен ред, като в 

резултат от дейността им се осигурява основа за възстановяване или изграждане на 

работеща в съответствие с международното право държавна система.  

Изследването се провежда при следните ограничения: 

1. Изследва се съществуващата система за провеждане на стабилизиращи 

операции. 

2. Изследването е съсредоточено върху и опитът от участието на полицейски фор-

мирования  и използваните от тях специални тактики и умения в проведената стабилизи-

раща операции след конфликт с висока интензивност на територията на Афганистан. 

В настоящата разработка се постигат резултати, които доразвиват съществуващи-

те възгледи, относно стабилизиращите операции провеждани от коалиционни сили след 

конфликт с висока интензивност на територията на страна, която не е член на НАТО или 

ЕС и оценка на готовността за участието в такива операции на полицейски формирования.  

Изследването засяга само онези основни задачи, изпълнявани по време на 

стабилизиращи операции, за които военните сили носят основна отговорност или са гото-

ви да изпълнят. 

Основния проблем, който стои пред полицейските сили участващи в 

стабилизиращи операции провеждани от многонационални коалиционни сили е 

постигането на оперативна съвместимост по отношение на пакета от способности 
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необходими за успешното съвместно изпълнение на задачите в операцията и свързаните с 

това специални тактики и умения. 

За постигане на резултатите в изследването е приложен системния подход. В 

основата на реализирането му лежи циклично реверсивното приложение на методите на 

анализа и синтеза, които в своето единство са основния двигател на получаване на нови 

знания. Тези методи са изградени върху базовите операции, декомпозиция и агрегиране1. 

Наред с класическите методи на изследване в дисертацията са използвани и прилагани 

експертно-аналитични методи, за анализ и оценка на проблемите чрез изучаване на 

информационно интуитивните съждения на група специално подбрани експерти с 

последващото им обобщаване и използване.   

 

                                      
1 Цветан Семерджиев.Стратегическо ръководство (лидерство).Софттрейд.С.2000 
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ГЛАВА ПЪРВА  

СЛЕДКОНФЛИКТНОТО ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ ПОСРЕДСТВОМ ПРОВЕЖДАНЕ 

НА СТАБИЛИЗИРАЩИ ОПЕРАЦИИ С УЧАСТИЕТО НА ПОЛИЦЕЙСКИ СИЛИ 

За да се даде по-голяма яснота относно участието на полицейските сили в 

постконфликтното възстановяване, изследването разкрива някои основни възгледи 

относно стабилизиращите операции, както и ролята, функциите и задачите на самите 

полицейски сили в тях. Засегнати са някои критични въпроси, съпътстващи ежедневната 

дейност на полицейските сили при възстановяването на реда и сигурността в различни 

кризисни региони по света. 

1.1. Стабилизиращи операции. 

Разгледаните в изследването общи положения относно Стабилизиращите операции 

(СтО) позволяват да се обобщи, че те са комплекс от военни и цивилни мероприятия 

насочени към осигуряването на сигурност в нестабилни или засегнати от конфликти 

държави, региони или общества.  Стабилизиращите операции съдържат в себе си широк 

спектър от мисии и задачи, от традиционните мироопазващи дейности до бойни такива, 

водени срещу въоръжени групировки. В тази връзка, често в театъра на действията могат 

да се наблюдават бойни, полицейски, хуманитарни и др. дейности, насочени към 

осигуряването на стабилност и мир в засегнатата страна.  

Разкрита е главната стратегическа цел на стабилизиращите операции, която е 

възстановяване върховенството на закона в страни засегнати от конфликти и където 

държавността е компрометирана или липсва такава. В тези случаи целта може да бъде 

постигната чрез намесата на външни военни и полицейски сили. Тяхната роля и задачи са 

да възстановят и поддържат реда при липсата на ефективни местни сили за сигурност и 

обществен ред.  

Обърнато е внимание на отговорностите на полицейските сили относно създаването, 

обучението и въвеждането в действие на местните полицейски органи, които да поемат 

контрола по възстановяването и осигуряването на стабилност в конфликтните региони, 

след изтеглянето на външните участници.  

Изследването разкрива необходимостта от ясно разграничаване между ролята и 

задачите на военните контингенти и полицейските сили, действащи на терен.  

Настоящият дисертационен труд разкрива някои от предизвикателствата пред 

полицейското участие в мисии на ООН и в коалиционни стабилизиращи мисии и маркира 

усилията за постигане на необходимото ниво на капацитет на местните полицейски сили, 

при което те могат да поемат отговорността за вътрешния ред и сигурност.  
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1.1.1. Ролята на полицията при стабилизиращи операции. 

В изследването са разгледани някои от ключовите задачи и отговорности на 

полицейските сили. Те могат да варират в зависимост от специфичните фактори оказващи 

влияние върху мисията. Особено важен фактор се явява мандатът на мисията, така както е 

определен от съответната правна рамка. Други фактори са степента на заплаха, 

състоянието на местните служби за сигурност и обществен ред, както и наличието на 

достатъчно чуждестранни сили и експерти.  

Разкрити са широк кръг от задачи, които могат да бъдат възложени на изпратените 

зад граница полицейски сили, в зависимост от това, каква е целта и какво е естеството на 

операцията. Ясно е посочено и взаимодействието между военните и полицейските сили. В 

идеалния случай двата вида сили действат под знака на ефективна функционална 

оперативна връзка и в този смисъл всички техни действия са координирани и 

взаимосвързани. В същото време и двата вида сили запазват своя специфичен оперативен 

профил и поле на действие.  

Посочена е главната полицейска функция, а именно, осигуряването на обществен 

ред и сигурност, която се явява голямо предизвикателство по време на стабилизиращи 

операции, тъй като постконфликтната ситуация често е хаотична, съпътствана от 

присъствие на незаконни въоръжени групи и е налице лесен достъп до различни оръжия и 

боеприпаси.  

На база направените анализи е изведена тезата, че формирането на така наречените 

военно- полицейски сили, от рода на Френската жандармерия, Италианските карабинери, 

Испанската цивилна гвардия, Холандските марокеси и др. са най-подходящия отговор на 

подобни предизвикателства. Те са по-подходящи за участие от въоръжените сили в 

осигуряването на полицейско присъствие в сложна и нестабилна среда тъй като са по-

добре подготвени да се справят с предизвикателството по осигуряване на обществен ред и 

употреба на сила в нестабилна среда.  

Обърнато е внимание на ролята на полицейските сили в процеса по набиране на 

информация, както и участието им в разузнавателната дейност в контекста на 

стабилизиращите операции.  

1.1.2. Проблеми пред полицейските сили при стабилизиращи операции. 

Изследването разкрива, че независимо от растящия международен опит в 

стабилизиращите операции, то обикновените проблемни въпроси пред полицейските сили 

оказват влияние върху крайния резултат в подоби операции. 

Така например недостатъчното количество и несвоевременното разполагане на 

полицейските сили често водят до нарастване на криминалната активност или влошаване 
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на обществения ред в местното общество.  

Не до толкова добрата координация с местните органи и власти, от друга страна, 

води до слабости при възстановяване и/или изграждането на капацитета и способностите 

им. Макар и понякога да е осъществено навреме, бързото разполагане, осъществявано 

повече като самоцел, отколкото като резултат от предварително проучване и планиране, 

не води до очакваните ефекти, което на практика се отразява върху цялата мисия. 

Посочени са подобни примери в операциите „Иракска свобода”, в Източен Тимор, 

както и операцията на ООН в Косово през 1999 г., където за съжаление, бавното темпо по 

набиране и разполагане на полицаи позволява на етническите албанци да извършват 

репресии над етническите сърби, а също и да формират транснационални криминални 

банди.   

1.1.3. Недостиг на квалифицирани полицейски сили, годни за изпращане на 

мисии.  

Анализа на способностите на различните държави да изпращат полицейски сили за 

участие в стабилизиращи операции показва, че за съжаление опитните и способни да 

изпълняват функциите си в рамките на съответната операция, полицейски сили са твърде 

малко. За разлика от военния персонал, където готовността е висока и не е нужно дълго да 

се набират необходимите сили и средства за участие в мисия, при полицейския персонал 

се наблюдава точно обратното, тъй като, полицейските служители принципно са 

назначени на служба с ясната цел да осъществяват задълженията си в мирна обстановка.  

Друг важен въпрос се явява факта, че изпращането на мисия на полицейски служител, 

автоматично отваря вакантна позиция в изпращащата полицейска структура.  

В изследването ясно са разкрити проблеми от подобен характер, които се 

наблюдават както у нас, така и в по-развитите в икономическо отношение държави по 

света, като са посочени примери от САЩ и Великобритания.   

1.1.4. Липса на анализ на нуждите за обучение.  

В дисертационният труд са посочени някои примери от които става очевидно, че 

обучението на местните полицейски структури рядко може да бъде структурирано на 

базата на обективен вътрешен анализ извършен от изпращащата страна. В последствие,  

изпратените полицейски служители се оказват недобре подготвени за ситуацията и 

обстановката. Понякога тренировъчните модели и подход в обучението се явяват недобре 

пригодени към местните условия, поради грешната представа, че западният модел е 

универсален по приложимост спрямо всички общества. 

1.1.5. Количество вместо качество. 

Друг съществен проблем, разкрит в изследването е, че е налице е повтаряща се 
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тенденция към насърчаване увеличаването на количеството на местните полицейски сили, 

вместо качеството. Това положение почти не оказва ефект за подобряване на 

обстановката. Адекватното количество на силите е важно за осигуряването и налагането 

на обществен ред, но полицейските части трябва да бъдат обучавани така, че 

професионалното им и етично поведение да носят доверие сред обществото, и да укрепват 

държавната стабилност и легитимност.  

Отбелязано е, че тренировъчният процес за местните полицейски сили, често пъти 

бива бързо организиран и приключен, с погрешното убеждение, че голямото количество и 

краткосрочно тренирани служители ще даде достатъчен резултат, независимо от местната 

история, култура и състояние на право охранителната система. В подкрепа на тези факти 

са посочени примери от обучението на полицейски сили в Афганистан и Ирак.  

1.1.6. Качество и надеждност на набирания полицейски персонал. 

От разгледаните в изследването примери от Афганистан Ирак и Косово става видно, 

че ниското качество на набираните местни полицаи може да доведе до допълнителни 

предизвикателства. В Косово, минималните изисквания за постъпване на полицейска 

служба са навършени 21 години, завършено средно образование, чисто криминално досие, 

физическа и психическа пригодност. Независимо от тези скромни изисквания, 80% от 

подалите заявления кандидати се оказва, че не отговарят на изискванията.  

Ниското заплащане и заплахите към служителите и техните семейства са други 

фактори, отбелязани в изследването, които оказват влияние върху качеството на 

набирания персонал.  

1.1.7. Наличие на твърде много право охранителни агенции. 

В изследването е разкрито, че ефективността на полицейските структури е 

затруднена от наличието на твърде много национални и международни право охранителни 

организации, участващи в стабилизиращите операции. В подкрепа на това са посочени 

примери с полицейски органи формирани от ООН, НАТО и ЕС в различни региони по 

света. 

Отчета за световното развитие през 2011г. обобщава обхвата на проблема като 

отбелязва, че вътрешните процеси в международните агенции са бавни, разнопосочни и 

твърде много разчитащи на паралелни системи, твърде бързо изтеглящи се, и това при 

наличие на значими разногласия между различните участници. 

1.1.8. Различие в доктрините, оперативните процедури, и договореностите. 

 От анализа на документите и посочените в дисертационния труд примери, става 

видно, че също както при военните контингенти по време на стабилизиращи операции, 

полицейските части участват с различни доктрини, оперативни процедури и национални 
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договорености. В сферата на полицейската дейност и гражданско право, структурата и 

правна рамка, обаче, показват, че различията са много по-значими отколкото по 

отношение на военната сфера. Несъгласията между страните донори също могат да 

доведат до слаб и неустойчив мандат по отношение на международното полицейско 

участие.  

Също така се отбелязва, че противоречия може да се получат между разположените 

военни полицейски сили, заради различната организационна култура и оперативни 

процедури, както и заради фундаменталните различия между държавите. Тези разлики 

може да предизвикат несъгласувани национални инициативи за изграждането на местни 

полицейски структури.  

В резултат, програмите биват често несвързани, като се получава, че обучението се 

повтаря, а понякога е и неподходящо за съответната страна.   

1.1.9.  Попълване на празнините в способностите. 

1.1.9.1. Военна полиция. 

В изследването е посочена необходимостта от използване на военните контингенти в 

полицейски задачи, като за страните където липсват военно полицейски сили реално няма 

друга алтернатива, освен да бъдат използвани военни, за възстановяване на обществения 

ред и да се осигури съответното обучение за полицията. Естествено е Военна полиция 

(ВП) да играе важна роля в този процес и при тези обстоятелства. Така например, в Ирак, 

хиляди служители на военна полиция на САЩ покриват целия спектър от  полицейски 

задачи. Някои анализатори фаворизират използването на военна полиция като 

специализирана в тази насока полицейска структура, която вероятно ще трябва и занапред 

да изпълнява главна роля  в обучението и изграждането на местните структури, по време 

на широкомащабни стабилизиращи операции.  

От казаното става ясно, че ВП има основна роля и главна функция в пълния спектър 

от военни мероприятия. Служителите на ВП обаче, са военнослужещи и затова на тях по 

дефиниция им липсва опита и познанията характерни за цивилните полицейски 

структури; те не могат по тяхно усмотрение нещо повече от временно решение на 

проблемите с изграждането на капацитета на местните полицейски сили. 

1.1.9.2. Стабилизиращи полицейски части. 

От направения анализ на опита от стабилизиращите операции в изследването, се 

очертава необходимостта от добре обучени, добре ръководени местни полицейски 

структури и се доказва, че наличието на малко на брой, но високо подготвени полицаи 

осигурява много по-голяма ефективност от голямото количество от полу-обучени 

служители, изпратени на служба в твърде кратки срокове. Изграждането на ефективна 
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полиция отнема време и ресурси, а също така изисква и адекватни мерки за сигурност, 

които осигуряват запазено място за развитието на нови полицейски сили или за 

трансформацията на съществуващите право охранителни структури.  

Посочва се, че сигурността може да се обезпечи чрез изпращането на външна военна 

сила, но нейните ограничения в областта на охраната на обществения ред, водят до 

нарастваща необходимост Стабилизиращи Полицейски Части (СПЧ).  

От приведените примери е видно, че те предоставят най-добрата възможност за 

ключовият момент при преминаването от състояние на въоръжен конфликт към 

положение на пост-конфликтно стабилизиране и възстановяване. Обобщено е, че СПЧ се 

явяват важен елемент към военните контингенти и екипите от международни полицейски 

съветници.  

1.1.9.3. Индивидуални полицейски съветници.  

Разгледан е опита на ООН и САЩ относно наемането на индивидуални полицейски 

съветници, които по правило са пенсионирани цивилни полицейски служители, за 

обучението и консултирането на местните полицейски структури, както и ролята на 

частния сектор в процеса.  

Отбелязана е разликата с европейските страни, които не използват частния сектор за 

поради политическата чувствителност и въпроса за носенето на отговорност, с 

изключение на Великобритания.   

1.1.9.4. Международни усилия по осигуряване наличността на 

компетентни и способни полицейски служители. 

Разгледан е опита на някои страни като Франция, Италия и Австралия в създаването 

на компетентни структури и специалисти в областта на правораздаването и право 

охранителната дейност за участие в стабилизиращи операции 

Анализирана е дейността на ООН и ЕС в това направление, като се отбелязва, че те 

все още се борят с предизвикателството да осигурят адекватно количество добре обучени 

полицаи за кратък период от време. В тази връзка, се отбелязва че Европейската 

организация за Цивилно Планиране и Създаване на Възможности (EUCPCC) създадена 

през 2007г. имаща мандат да планира, предприема и поддържа мироопазващи мисии на 

ЕС е скромна по своята реализация идея, която не осигурява набирането на достатъчен 

брой полицейски наблюдатели за мисията на ЕУПОЛ в Афганистан.  

На следващо място се маркират някои препоръки на специалисти в областта, 

относно повишаване капацитета на полицейските структурите и органите, участващи в 

стабилизиращи операции. Отбелязано е също така, че съществуват и успешни програми за 

изграждане капацитета на местните полицейски структури. 
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1.3. Структура на полицейската система за овладяване на кризисни ситуации. 

1.3.1 Същност на кризисните ситуации. 

Изследването разкрива произхода и значението на понятието „криза“, идващо от 

древногръцката дума “crino”, където това е означавало “решавам”. Посочено е, че в 

китайския език този термин се обозначава с два знака, които въплъщават в себе си 

понятията “опасност” и “възможност”. В тази връзка може да се твърди, че всъщност 

кризата като явление има двояк характер. При възникването й от една страна се 

застрашават или директно увреждат интереси и взаимоотношения, така както нормално и 

общоприето са съществували. От друга страна обаче се създават определени възможности 

за решаване на проблеми натрупани с времето, но нерешени към момента, отстраняване 

на препятствия от различен характер, като с това се обогатява човешкия опит и се 

създават условия за надграждане в качествата и уменията на индивидите и обществата 

участвали в разрешаването на кризата. 

На следващо място, вследствие факторите и причинените щети е направено 

разграничение на кризите като такива, които са свързани с пряко насилие или кризи, 

които не са придружени от такова.  

В първия случай се касае до събития предизвикани и придружени от активна 

човешка дейност, насочена към причиняване на вреди и страдания чрез остро, пряко 

насилие, а във втория случай се касае до кризи причинени от човешка или друга дейност, 

или от събития извън човешкият контрол, но без при тях да има директно, пряко 

упражняване на насилие. Това са различните природни бедствия, аварии и катастрофи. 

Основната разлика идва от организацията и мерките, които следва да се предприемат 

за справянето с тези два вида кризи. 

За целта на настоящото изследване е прието първият вид да бъде обозначен като 

кризисна ситуации с насилие, а вторият само като криза.  

Кризисна ситуация с насилие - всяка предизвикана от човешка дейност 

обстановка, която представлява сериозна, директна физическа заплаха за хора или 

институции, изразяваща се в остро, пряко насилие (посегателства срещу държавния ред, 

личността и др.). 

В изследването са разгледани нормативната база, специалните звена за действия, 

целите и задачите при овладяването и контролирането на такъв тип кризи.  

Отбелязано е също така, че управлението на кризисните ситуации е сложен и труден 

процес, изискващ определена организация, разпределение на функциите и 

отговорностите, съответната йерархия и мерки и действия, адекватни на създадената 

обстановка.  
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1.3.2 Кризисен щаб.  

Изследването дава яснота относно ролята, функциите и задачите на  кризисния щаб 

(КЩ), който се явява органът за управление при кризисни ситуации от всякакъв род. 

Предназначението му е да концентрира ръководни органи, чиито отговорности и 

компетенции биха допринесли за управлението на кризата. Той, също така отговаря за 

създаване на координация между институциите ангажирани с конфликта.  

Разкрити са основните му функции, разпределени  в няколко посоки - управление на 

кризата, стратегическо планиране, логистика и финансиране на действията. 

1.3.3 Тактически оперативен център. 

Разкрити са основните функции на тактическия оперативен център (ТОЦ). Той е 

онова звено, което ще е ангажирано основно със събирането и обработването на 

наличната и постъпващата информация. От него систематизираните данни биват 

предоставяни на съответните звена или лица. По този начин информационният поток ще 

бъде канализиран и ефективен.  

Обърнато е внимание на основните длъжностни лица в ТОЦ, на техните 

функционални задължения в процеса на разрешаване на кризата, както на процеса на 

обработка и анализ на информацията.  

На следващо място е посочено е, че така създадения ред и организация на работа 

създават всички условия за разрешаване на кризисни ситуации, придружени с насилие.  

 

ИЗВОДИ ОТ ПЪРВА ГЛАВА: 

1. Главната стратегическа цел на стабилизиращите операции е възстановяване 

върховенството на закона в страни засегнати от конфликти, където държавността е 

компрометирана или липсва, посредством намесата на външни военни и полицейски сили. 

Тяхната роля и задача е да внесат и поддържат реда при липсата на ефективни местни 

сили за обществен ред, като в резултат от дейността им се осигурява основа за 

възстановяване или изграждане на работеща в съответствие с международното право 

държавна система. Също така тяхна отговорност е да бъдат създадени, обучени и 

въведени в действие местни полицейски сили за сигурност и обществен ред, които да 

поемат отговорността за осигуряване на стабилност върху себе си и така да се осигури 

изтеглянето на външните сили. 

2. Разпределението на задачите и отговорностите между военните и 

полицейските сили, и особено определянето на ролята на полицейските сили, варира в 

зависимост от специфичните фактори определящи и влияещи на мисията. Особено важен 

фактор се явява мандатът на мисията, така както е определен от съответната правна рамка. 
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3. При провеждането на широкомащабни стабилизиращи операции, 

полицейските сили действат съвместно с въоръжените сили, опериращи в съответния 

район. В идеалния случай двата вида сили – правоохранителни и въоръжени, действат под 

знака на ефективна функционална оперативна връзка и в този смисъл всички техни 

действия са координирани и взаимосвързани. В същото време и двата вида сили запазват 

своя специфичен оперативен профил и поле на действие.  

4. При провеждането на стабилизиращо операции от особена важност са 

количеството на чуждестранните полицейски сили и правилното, и своевременното им 

разполагане в района на мисията, с цел да предотвратят проблеми като нарастване на 

криминалната активност или влошаване на обществения ред в местното общество. 

Опитите да бъдат обучени и направлявани местните полицейски сили, често показва че 

усилията са недостатъчно фокусирани и нагодени към местните специфики и изисквания, 

и понякога бързото разполагане, осъществявано повече като самоцел, отколкото да е в 

резултат от предварително проучване и планиране, води до поява на сериозни проблеми, 

отразяващи се върху цялата мисия.  

5. Налице е, повтаряща се като особеност при провеждането на една 

стабилизираща операция, тенденцията към насърчаване увеличаване на количеството на 

местните полицейски сили, вместо качеството. Това положение почти не оказва ефект за 

подобряване на обстановката. Адекватното количество на силите е важно за 

осигуряването и налагането на обществен ред, но полицейските части трябва да бъдат 

обучавани така, че професионалното им и етично поведение да носят доверие сред 

обществото, и да укрепват държавната стабилност и легитимност. 

6. Също като военните контингенти по време на стабилизиращи операции, 

полицейските части участват с различни доктрини, оперативни процедури и национални 

договорености, но в сферата на полицейската дейност и гражданско право, националната 

система, структура и правна рамка, и практиката показва, че друга особеност при участие 

на полицейски формирования в една стабилизраща операция са различията по отношение 

на военната сфера и конкретните действия на военни якомпонент в нея. Несъгласията 

между страните донори също могат да доведат до слаб и неустойчив мандат по отношение 

на международното полицейско участие.  
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ВТОРА ГЛАВА 

НАСОКИ ЗА ПРИЛАГАНЕ И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА КОНКРЕТНИ 

ЕТАПИ И ЗАДАЧИ НА ПОЛИЦЕЙСКИТЕ ФОРМИРОВАНИЯ В 

СТАБИЛИЗИРАЩИТЕ ОПЕРАЦИИ 

Целта на втора глава е да се помогне в запълването на празнината между 

оперативната реалност и абстрактната академична аргументация чрез формулирането на 

някои основни положения за това как полицейските и военните сили следва да си 

взаимодействат на театъра на действията и полето на ангажименти и отговорности за 

всяка една от тях. Настоящото изследване идентифицира правилното разпределение на 

отговорностите за различните сили, вземайки предвид враждебността на средата, като по 

този начин се демонстрират местата където координацията, взаимодействието, 

специалните полицейски тактики и сътрудничеството могат да бъдат от полза за всички 

участници в действията. 

2.1. „Полицейско присъствие“. 
Осигуряването на полицейско присъствие по време на провеждането на 

мироопазващи или стабилизиращи операции е все по-важно условие за техния успех.  

Самото понятие „полицейско присъствие” навежда на мисълта, че става въпрос за 

цивилна, обикновена, конвенционална полиция, която въпреки, че продължава да 

изпълнява задачи съгласно предназначението си, се превръща във все по-военизирана, 

униформена полиция, която видимо възприема част от задачите да се изпълняват от 

Военна Полиция или друг вид военен персонал. 

Основните документи определящи дейностите по време на мироопазващи и 

стабилизиращи операции, провеждани от ООН, ЕС и  НАТО често са съпоставяни 

помежду си, с оглед да се установят добрите практики и да се направят подходящите 

препоръки. Количеството от допълнителни източници и материали, касаещи 

мироопазващите операции, расте и това може да бъде видяно в множество академичните 

издания като „Въоръжени сили и общество” (Armed forces and society), “Международно 

мироопазване, политики и общество” (International peacekeeping and policing and society), а 

също така и в докладите на институции като „Женевският център за демократичен 

контрол на въоръжените сили“, „Американският институт за стратегически изследвания“, 

„Институтът Лоуи“, „Норвежкият институт за международни отношения“, 

„Американското училище за следдипломна квалификация за гражданско-военни 

отношения“ и „Международният институт за стратегически изследвания“. 
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Използването на полицията за реализация на поставените задачи по време на 

стабилизиращи операции се усложнява от редица фактори, като един от най-важните е 

трудността от разполагането на достатъчен брой служители, достатъчно бързо. Резултатът 

от  това може да бъде, особено в ранните етапи на операцията, полицейските служители 

да не могат да изпълнят основните си задължения. Това води до тъй наречената 

„празнота” в способностите, заради която някои коментатори определят изпълнението на 

полицейски задачи от военни единици като най-малката лоша възможност. В този смисъл 

по време на стабилизиращи мисии често може да се наблюдава използването на военен 

персонал за защита на лица, задържане на заподозрени, пътен контрол, разследване на 

престъпления и особено само по себе си съдържащо значими противоречия, за обучението 

на местните полицейски сили. 

2.2. Констатации и препоръки. 
Полицейските и военните сили, ангажирани в стабилизиращи мисии обикновено са 

част от широка мироопазваща мисия или инициатива за изграждане на държавен 

капацитет. В такива случаи е необходимо на различни нива да бъдат изградени центрове 

за комуникация и сътрудничество. Те включват представители на всички агенции, 

участващи в операцията, за постигане на ефективност и избягване на недоразумения. От 

друга страна те осигуряват кооперирането между интервениращите и местните сили, 

както и с неправителствените организации. Главната цел на настоящото изследване е да се 

фокусира на взаимодействието и координацията между полицейските и военните сили в 

усилията им да осигурят сигурност при провеждането на мироопазващи или 

стабилизиращи операции. В този смисъл следва да бъдат направени някои препоръки с 

цел възприемането на най-добрите практики в полето на полицейско-военното 

взаимодействие при провеждането на стабилизиращи операции. Също така констатациите, 

които ще се направят ще помогнат да се разбере важността на усвояването на добрите 

практики, както и, че те са широко приложими за различните системни структурни 

организации на полицейските и военните сили в различните страни. 

2.3. Предварително разполагане. 
При всяко предстоящо развръщане, разполагане и поддръжка на силите и средствата 

на терена на провежданата стабилизираща операция излизат съображения, които следва да 

се имат предвид с оглед на правилното планиране на ресурсите, както и тяхното 

разходване. За тази цел е необходимо съответното командване да предвиди извършването 

на предварително разполагане на някои сили и средства. Този подход ще даде по-ясна 

база за по-нататъшното планиране и ще подобри организацията по провеждането на 
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операцията. В този смисъл, препоръчително е правителствата на изпращащите държави да 

насочват агенциите, участващи или такива, на които им предстои участие, да разработват 

стратегическите рамки за своето участие и взаимодействие при провеждането на 

мироопазващи и стабилизиращи операции. При стартиране участие в съответната 

операция, тези политики следва да бъдат прилагани, а също и взаимодействието между 

командния състав и съответното политическо ръководство трябва да бъде ясно и 

прозрачно осъществявано. 

2.4. Оценка на риска и отговорности по осигуряване сигурността на операцията. 
Една от първоначалните задачи, които следва да се покрият във фазата на 

планирането и подготовката на операцията е оценката на риска и откриването на 

заплахите за изпращащата страна. Със сигурност може да се твърди, че изпращането на 

служители на терен за действия, за които не са подготвени е един от факторите 

увеличаващи риска, при това за всички страни. В този смисъл, разбирането на ролята на 

полицията при обезпечаване на сигурността на операцията е фундаментално важно.  

Друго важно за сигурността на мироопазващата или стабилизиращата операция 

съображение е отчитането на обстановката и проучването на средата в страната, където 

ще се реализира операцията. Особено важна в случая е оценката относно перспективите, 

касаещи първоначалните действия в района на отговорност. Изпращащите страни още 

преди началото на мисията трябва да са наясно какъв е проблема, какви са измеренията 

му, защо се е стигнало до там, какво може да се направи и то за какъв времеви период, и с 

какви ресурси. 

2.5. Разпределение на отговорностите. 
Провеждането на мироопазващи или стабилизиращи операции винаги е свързано с 

наличието на опасности, на несигурност и нестабилност в обстановката. В този смисъл, с 

оглед на отбелязаното по-горе обстоятелство, че не винаги едни и същи по вид структури 

следва да разрешават сродни проблеми, трябва да се има предвид, че полицейските сили 

понякога не биха могли да бъдат ефективни в действията си. Това може да е обусловено 

от фактори като трудности свързани с разполагането, враждебност на средата или други 

конкретни обстоятелства. Затова за всеки отделен случай следва да се преценя какъв вид 

служба следва да участва и да има водеща роля. С тази цел, за да е налице системност при 

планирането, организацията и провеждането на операциите е подходящо да се обособят 

няколко категории, генерализиращи задачите, изпълнявани при такива мисии: 

- Полицейски мисии – това са операции, при които е подходящо по време на 

цялата мисия да действат само полицейски структури. В  такива случаи, ако съответната 
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полицейска система е с недостатъчен капацитет или поради някаква причина е неспособна 

да покрие мисията, по-добре е изобщо да не се стартира операцията, отколкото да се 

привличат външни структури, чиято дейност е извън сферата на полицейските практики. 

Единственото изключение в случая се отнася само до военните структури, които обаче 

могат само да осигуряват поддръжка на полицейската операция. Като пример може да се 

посочи случая на извършване на високорискови арести, където военните части могат да 

участват с логистика и сили за отцепване или блокиране на райони; 

- Квази-полицейски мисии – има задачи, които въпреки, че са в сферата на 

полицейските компетентности, не могат да се изпълнят от полицейски части или пък 

могат да се покрият и от други структури и агенции, но под полицейско ръководство и 

контрол. Отново за пример може да се посочи случая, когато при дадени обстоятелства 

може да се включат във фазата на изпълнението военни части, които вече изпълняват 

конкретни, самостоятелни задачи, но под полицейско наблюдение и за постигане целите 

на полицейската мисия; 

- Мисии от смесен тип – това са случаите, при които едни и същи типове задачи 

биха могли да бъдат възложени на полицейски или военни части поотделно или 

съвместно. В случая водещата структура следва да бъде определяна за всеки конкретен 

случай отделно; 

- Военни мисии – в този случай задачите са такива, че те е най-подходящо да се 

решават от военни части. Реципрочно погледнато, има случаи когато за изпълнението на 

задачите може да се ползват полицейски сили, но само в ограничена степен и то под 

ръководството на военното командване. Като пример може да се посочи случая, когато 

полицейските сили може да се намесят, за да арестуват тези, които са заподозрени в 

извършването на престъпления след първоначалния военен контакт. 

Резонно, няма как да се говори за квази-военни мисии, тъй като в случая с техните 

основни задачи и отговорности няма алтернативи за заместването им от друг тип 

структури. Единствено може да се говори за подпомагане при изпълнение на задачите им. 

2.6. Други съображения. 
Културни разлики - както беше отбелязано, има съществени разлики между 

работната култура между военни и полицейски части. Неразбирането и подценяването на 

тези фактори водят до усложнения и неблагоприятни последици. Например, служителите 

от полицията често са в недоумение от необходимостта от последователното и детайлно 

планиране, което се извършва от военните преди операция. В същото време военните 

служители не разбират тенденцията полицаите да „планират” действията си в хода на 

възникнал инцидент, вземайки решенията бързо, в повечето случаи осланяйки се на 
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личната си преценка и отговорност. Тези разлики в подхода на планиране и на 

стратегическо, и на оперативно ниво, водят до напрежение особено когато логичната 

обосновка за такъв вид планиране е неясна. В този смисъл за избягване на 

недоразуменията е необходимо взаимното познаване и доверие в методите и практиките. 

Йерархия  - друг проблем, който възниква от време на време при взаимодействието 

между полицаи и военни, е породен от разминаването между полицейските и военните 

рангове. Полицейската система е ориентирана повече по хоризонтала и при нея на първо 

място са опита и експертизата от една страна, а от друга липсата на множество звания и 

длъжности, които отграничават ранговете и създават пирамидалност на системата. Това 

поражда проблеми в координацията и комуникацията при съвместното управление на 

мисията и при провеждане на операциите. В този смисъл може да се отбележи 

необходимостта при такива случаи да се утвърждава предварително, за случая, командно-

йерархичната структура и да се определят конкретни длъжности, разписани и съгласувани 

със съответното командване. 

Допълнителни трудности също могат да възникнат от наличието на различна 

организация по отношение на възнагражденията, на продължителността на мандата и 

ротацията на частите, работните смени, режима на поведение през свободното време, и 

различният подход при отчитането на дейностите. 

2.7. Специални полицейски операции. 
 Провеждането на организирани военни операции винаги е било скъпо и трудно 

занимание. Ангажирането и изразходването на съответните ресурси по правило изисква 

тяхното възвръщане и постигането на определен положителен резултат. Не случайно една 

римска максима гласи, че ограниченията на войната идват от недостига на пари. За по-

сигурно определяне на целите, разузнаване на противника и разстройване 

функционирането на системата му се е стигнало до идеята за създаване на обособени, 

специални сили към войсковите подразделения, които чрез своята по-добра подготовка, 

специализирана екипировка и организация да могат ефикасно да подпомагат 

провеждането на съответните военни операции в желаната посока. Специални сили са 

използвани от древността до наши дни. 

Специални сили са онези подразделения определени от съответния политически 

ръководител, които са специално организирани, тренирани и екипирани да изпълняват 

самостоятелно или във взаимодействие  заложените от нормативната уредба задачи 

поставени на съответните ведомства, както и да поддържат осъществяването на специални 

операции. 

Съгласно Наръчника на Морската Пехота на САЩ- JP1-02- специални са операциите 
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осъществявани от специално организирани, тренирани и екипирани военни, военизирани 

и пара военни сили за постигане на военни, политически, икономически или 

психологически цели чрез неконвенционални военни средства във враждебна, недостъпна 

или политически чувствителна среда. Тези операции се осъществяват в мирно време, по 

време на конфликт или война, независимо или в координация с конвенционални, не 

специални структури. По политически съображения над техните често прикрити, 

невидими действия следва да се упражнява национален, граждански контрол. 

Своето по-нататъшно развитие ССО търпят след сблъсъка на държавите с модерния 

тероризъм. Политически, идеологически или религиозен той поставя пред съответните 

институции предизвикателства от съвсем нов характер. Изправени пред заплахи директно 

атакуващи гражданското общество, изградените взаимовръзки и матрицата на 

обществените отношения, политическите ръководства по един или друг начин съзряват 

необходимостта от институционализиране на сили способни адекватно да отговорят на 

предизвикателствата. Започва организирането и създаването на подразделения за борба с 

тероризма, които да бъдат способни да осъществяват специални операции. В този смисъл 

под съвременното значение на термина ССО би следвало да се разбират антитерористични 

сили организирани да извършват интервенции във всякаква среда. Главната особеност 

различаваща ги от конвенционалните и специалните сили е възможността за действие и 

извършване на операции дори и в приятелска, невраждебна среда. При тяхното 

учредяване в отделните държави се подхожда по различен начин относно организацията 

им. На второ място друг фактор, който определя и разграничава антитерористичните 

части от останалите е организационната и оперативна самостоятелност. 

2.8. Видове специални операции. 
    Разглеждането на специалните операции като високо рискова дейност, 

извършвана от специализирани в прилагането на специални тактически похвати 

подразделения, води до обособяването им на четири основни вида. Независимо от полето 

на изява (националните граници, чужди територии, морско пространство), специалните 

подразделения извършват дейности насочени към предотвратяване и пресичане на 

престъпна дейност, откриване и арест или унищожаване на лица извършили престъпни 

деяния, откриване на предмети, обекти, вещества от особено важно значение за 

съответната политическа система. Това са извършването на: 

- рискови претърсвания - на обекти, комплекси от обекти, населени места или 

местности за откриване на лица, предмети, вещества и др. Чрез тяхното извършване се 

постига откриване на особено опасни лица, когато не е сигурно там ли са лицата или не, 

откриване и запазване на веществени доказателства на рискови местопрестъпления, 
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когато средата все още не е обезопасена или не е осигурен контрол над околната среда, 

или пък се действа във враждебна среда в която не е ясно къде се намират издирваните 

лица.; 

- противодействие на барикадирани лица - привеждането под юрисдикцията на 

съответната държавна институция на лица извършили или заплашващи, че ще извършат 

престъпление, когато те отказват да се предадат и възпрепятстват налагането на арест; 

- високорискови арести - задържането на особено опасни лица, за които има 

сериозно основание да се счита, че биха оказали съпротива при арестуването им и няма 

друга алтернатива освен провеждането на динамична атака; 

- спасяване на заложници – освобождаване на лица, чиято лична свобода е 

неправомерно и насилствено отнета и чието освобождаване се свързва с 

удовлетворяването на определени претенции на похитителите. 

Основен фактор, определящ ги като специални е тъй наречената „Оперативна 

матрица” (фиг3). Това е скала, свързана със степенуването на приоритетите на действие 

при изпълнение на съответните задачи. Това е скала, свързана със степенуването на 

приоритетите на действие при изпълнение на съответните задачи. 

 

ЖИВОТАНА

•заложници

•граждани

•служители

•ССО

•заподозрени

•имущество

ОПЕРАТИВНА МАТРИЦА-

ПРИОРИТЕТИ

ССО действията ССО бездействията

Кой п
ечели

?

Кой е под риск?

Кой е под риск?

Кой
пече

ли?

Нашите действия или бездействия не трябва да водят до

промяна на приоритетите

 
Фиг. 3. Оперативна матрица. 

 

Определящ фактор в посока обособяване на тези операции в отделен вид е и факта, 

че при провеждането им е недопустимо предвиждането и планирането на “косвени 

жертви”. Мероприятията следва да са насочени към цялостно, безопасно разрешаване на 

ситуацията, като единствено може да се очаква, че причинителите на кризата могат да 

причинят жертви. Затова и силите трябва да са специални, за да могат в максимална 

степен да ограничат тези възможности. В същото време при реализирането на една такава 
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операция следва да се държи сметка за запазване на обществения интерес, както и на 

общественото доверие в действията на службите. 

2.9. Етапи на специалната операция 
Етапите през които минава една специална операция са: 

- планиране. 

- подготовка. 

- реализация. 

- анализ. 

Планиране- дейност по предварително набелязване на базата на събраната 

информация, наличния опит и съществуващата нормативна уредба на ред за извършване 

на определени действия, срок и отговорници за изпълнението им. На планиране подлежат 

всички аспекти на предстоящата операция, внимателно се анализира събраната 

информация за събитието, лицата, обекта, като се отчита постоянната хронология на 

събитията към момента. Така се създават условия за най-удачен избор на мерки за 

справяне със ситуацията. Взимат се под внимание всички детайли и се изготвя план за 

отделните ключови въпроси, касаещи подхода, преодоляването на препятствия, прегради, 

съпротива, заемане на позиции, ред за действие, точки за оттегляне и евакуация. За целта 

се използват наличните източници на информация каквито са google earth, видео и фото 

снимки, наблюдение в реално време, показания на свидетели и очевидци, етажни планове 

и схеми. 

Планът се одобрява от Ръководителя на Специалната операция и се утвърждава от 

Ръководителя на КЩ. Ако е необходимо се правят промени. След одобряването на плана 

за действие непосредственото управление на силите и средствата преминава върху РСО. 

При задействане изпълнението на мероприятията по плана управлението преминава върху 

Ръководителя на тактическите действия. 

Подготовка - включва действия по запознаване на състава и обсъждане на 

изготвения план, инструктаж, проверка на екипировката, действия по оттренирване на 

действията, повторна проверка на екипировката, привеждане на всички средства в 

готовност за използване по предназначение. 

Състава се запознава с плана като цяло, а после по детайли. Изяснява се реда за 

действие. Възлагат се задачите и отговорностите както на групово, така и на 

индивидуално ниво. Уточняват се последни подробности. Промени в плана на този етап са 

допустими, като те не бива да бъдат генерални.  

Реализация- целенасочена дейност на силите за специални операции, насочена към 

привеждане в действително изпълнение на планираните мероприятия. Следва се рамката 
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на действащата “оперативна матрица” и се реализират съответните действия. В процеса на 

реализацията се търси налагането на доминиращо положение над всички намиращи се в 

зоната на тактическите действия. Това се постига чрез точно използване на силите и 

средствата, бърза мисловна дейност, готовност да се участва в битка (преди да е 

започнала, а не след като започне), наличието на развито ситуационно чувство, следване 

на правилото да не спираш да се биеш, не оставяне на неосигурени тактически ъгли и 

опасни зони, задължително набавяне на свидетели. 

Анализ - съзнателен, целенасочен процес, имащ за цел да направи разбор на 

извършените действия чрез разглеждането им в цялост и разлагане на съставни части за 

откриване на слабите и силните страни на извършената дейност. 

2.10. Способи за провеждане на специални операции. 
Независимо от вида си специалните операции, следвайки задължителните етапи през 

които трябва да преминат, се подчиняват на определена логика и се изпълняват на базата 

на определени способи, които се прилагат към тях по правило или според логиката на 

конкретната обстановка към момента. Кой от главните способи следва да се приложи ще 

определи РСО, след като съгласува реда за действие с РКЩ. 

Чрез прилагането на един или няколко способа се постига реализация на целите, 

които си поставят правоохранителните органи при разрешаването на кризисни или 

високорискови ситуации. Това са защитата интересите на обществото чрез възстановяване 

нормалното функциониране на обществените отношения, запазване живота, здравето и 

имуществото на гражданите,  запазване на общественото доверие спрямо органите 

участващи в кризата, опазване на общественото спокойствие при стриктно спазване на 

законите. 

Способите чрез които се осъществяват специалните операции са: 

Последователна атака- тактически действия насочени към извършването на 

систематична проверка на обекти за откриването на лица или предмети имащи значение за 

изпълнение на поставената задача. Тя може да премине под  формата на скрито, тихо 

придвижване към позициите за атака или под формата на бавно, методично напредване из 

обекта чрез осигуряване и проверка на всички опасни зони. Прилагането и е за 

предпочитане, тъй като осигурява висока степен на сигурност при извършването на 

тактическите действия. 

Динамична атака - тя е алтернатива на последователната  атака. Това са онези 

организирани, агресивни тактически действия насочени към бързо, протичащо по 

определени правила и ред многоточково овладяване на обекти и намиращите се в тях 

лица, за да се отнеме възможността за оказване на съпротива на органите на реда. 
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Динамичната атака е рискова дейност свързана със съзнателното нанасяне на материални 

щети, използване на отвличащи и шокови средства и прилагане на различни форми на 

принуда. За да е успешна тя следва да съдържа в себе си следните три елемента, 

определящи динамичната атака като такава - скорост, изненада, агресивност. 

Снайперска операция - действия на специализирани екипи от състава на силите за 

специални операции, способни да осигурят тактическо предимство преди или по време на 

провеждане на специална операция. Чрез прилагането на този способ, може да се избегне 

прилагането на други способи и по този начин може да се избегне излагането на опасност 

на тактическите групи и пострадалите лица, или поне да се намали риска при действията 

им. 

Камуфлирани действия - прилагане на хитрост, чрез присъствие на 

местопроизшествието в дрехи различни от униформите, с които действат силите на реда. 

Чрез този способ може да се осигури съгласувано или не с лицата подлежащи на арест 

безпрепятствено навлизане в кризисната зона на служители на реда. Така ще се осигури 

набавянето на ценна информация, внасянето и задействането на различни системи за 

наблюдение и контрол, както и извършването на атака за задържане на лицата, намиращи 

се в обекта.  

Засада -  извършване на неочаквано нападение чрез използване на скритост  и 

прилагане на изненада. Засадата може да се използва за задържане или унищожение на 

жива сила и техника на противника. Този способ позволява постигането на целите и 

задачите без да се извършва директна атака спрямо  обекта в който се намират лицата. 

Всяка специална операция, независимо по кой способ ще бъде осъществявана, за да 

бъде надлежно и успешно реализирана трябва да премине чрез спазването на определени 

принципи. Те позволяват градивна и последователна организация на действията, точна 

реализация на съответния план, правилни и безопасни действия, както и набелязване на 

мерки за бъдещо развитие. 

2.11. Тактически принципи. 
Спазването на определени принципи при действията на силите за специални 

операции предполага подчинението им на логика, която ще им осигури предимство, 

превъзходство и ще допринесе за решително благоприятен изход при конфронтацията с 

лицата подлежащи на задържане. Принципите могат да се разделят на няколко групи- 

определящи организационната ефективност на тактическите групи, такива осигуряващи 

им лична безопасност, както и осигуряване безопасността на околните. 

Планиране - действията винаги трябва да са планирани, както на групово, така и на 

индивидуално ниво. Освен спазването на изготвения план, операторите са отговорни и за 
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личните си действия. За да са професионални и безопасни те трябва да бъдат 

изключително прецизни и адекватни. Всяко действие следва да бъде планирано. Като 

пример може да се посочи придвижването от една позиция до друга. Преди това да бъде 

извършено, оператора трябва първо да открие следващата си позиция, да оцени нейната 

годност да му осигури предимство и прикритие, и в същото време да е сигурен, че тя не 

създава проблем за партньорите му. Чак след това е редно той да се насочи към нейното 

заемане. 

Сигурност - действията на силите за специални операции следва да се изпълняват на 

базата на нормативните разпоредби и приетата съобразно тях методика за действие. Това 

ще осигури сигурното и правилно протичане на целия процес по планиране, подготовка, 

реализация на действията и анализ. 

Координация - съзнателната организация на действията следва да е насочена към 

обезпечаване на координиран огън и движение на силите. Това се постига чрез използване 

на определени правила за построяване във формации, ориентация по определен ред 

(правилата за ориентация по часовника, система за обозначаване страните на сградите и 

превозните средства), ред за придвижване на групите за специални операции. 

Комуникация - наличието на надеждна система за комуникация, придружена от 

комплексно боравене с формите на комуникиране осигурява безопасност на действията и 

обезпечава системата за контрол и управление на операцията. 

Дистанция - изпълнение на действията от оптимално най-далечното възможно 

разстояние. Спазването на този принцип предпазва операторите от ненужно сближаване с 

лицата които арестуват. По този начин се избягва евентуалната възможност лицата 

причинили кризата да увредят силите на реда, а те в същото време запазват способността 

си да имат по-широк визуален контрол. 

Прикрития/укрития - задължително използване от операторите на предоставените 

от терена прикрития или укрития. При спазването на този принцип се гарантира 

съзнателното търсене и използване на всички предимства, които местността осигурява.  

Мощ- задължително използване на превъзхождащо въоръжение и техническо 

оборудване. 

Стремителност - постига се чрез използване на правилната формация и създаване 

на подходящата за справяне със ситуацията организация. Действията, които се извършват 

трябва да са така организирани, че да е налице възможност за максимален контрол над 

ситуацията, лицата и обекта. Това се постига като се създадат условия за бързо 

развръщане на тактическите групи при контакт с лица, извършване на бързи маневри за 

добиване на контрол и доминация над обекта и лицата чрез възможност за едновременно 
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прилагане на помощни средства, физическа сила и огнестрелно оръжие. 

Бързина - контролираната скорост е важен фактор,  който ще позволи на 

тактическите групи да извършват мисловния и организационния си процес по-бързо от 

противника. Бързината е важна не само на ниво реализация на действията, но и на ниво 

наблюдение, ориентация, вземане на решение. 

Безопасност - спазването на мерките за безопасност е ключов момент при 

осъществяването на тактически действия. Наличието на ясни правила за реда и начина за 

боравене с техническите, помощните и огнестрелните средства е определящо за 

постигането на желания от силите на реда резултат.  

Прилагането на тактическите принципи определя професионалното изпълнение на 

действията и е решаващ фактор за постигането на икономия на силите и средствата. 

Всеки, който е ангажиран в някаква степен в областта на специалните операции е наясно с 

наличието на този непреодолим фактор. Нашите действия винаги са ограничени от 

недостига на финансов и човешки ресурс, докато в същото време е необходимо 

движението напред и развитието на концептуалната и материално-техническа база в 

съответствие с развитието на условията в които се работи. Тази сигурност на действията и 

развитие в съответствие с най-новите тенденции може да се постигне по най-сигурен и 

икономичен начин при наличието на ясна система и методика за работа, почиващи на 

определена логика и правила. Те следва да дават възможност за изява на най-добрите 

личностни и професионални качества и умения на всички служители от силите за 

специални операции. 

ИЗВОДИ ОТ ВТОРА ГЛАВА: 

ИЗВОДИ: 
1. Необходимо е наличието на правителствена политика, 

регламентираща организацията и взаимодействието между ведомствата, 

които участват или биха участвали в мироопазващи, или стабилизиращи 

операции. На тази база трябва съответните структури да имат изработена 

специфична, стратегическа рамка за взаимодействие, регламентираща 

основните въпроси и дейности. С цел постигането на максимален ефект от 

мисията, засягащ всички сфери на обществения живот, е необходимо при 

планирането на мисията, да участват цивилни експерти, консултирани от 

полицейски и военни експерти. 
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2. Във фазата на подготовката на мисията, е необходимо да се проведе 

обучение и тренировки, покриващи всички възможни аспекти и отчитащи 

необходимостта от взаимодействие и покриване на оперативните задачи на 

вклщчените структури и формирования. Също така при планирането на 

мироопазваща или стабилизираща операция, относно политическите 

елементи на операцията, е необходимо участието на съответните цивилни 

институции, които да дадат своите препоръки за изграждането на съответния 

обществен сектор (правосъдие, транспортен сектор и инфраструктура, 

медийна среда, местно самоуправление). 

3. Необходимо е правомощията по поддържане на обществения ред, 

налагане на арести, извършване на криминални разследвания, както и 

обучението на местните полицейски сили да бъде предвидено като 

„полицейска мисия” в рамките на една стабилизираща операция. Дейността 

по осигуряване на съветници за местните полицейски сили също трябва да се 

счита за „полицейска мисия”, като се има предвид, че тук голяма роля може 

да изиграе военна полиция, когато цивилната полиция не може да поеме тази 

задача, когато средата е враждебна.  

4. Необходимо е, когато в дадена полицейска задача участва и военна 

полиция, цялото стратегическо планиране да легне върху водещата мисията 

агенция и ясно да се поставят задачите на полицейските и военните 

ръководители. 

5. Необходимо е организирането на регулярно съвместно обучение 

между полицейски и военни подразделения, както и изграждането на 

постоянно действаща платформа за комуникация, координация и 

взаимодействие. И в същото време следва за всеки отделен случай следва да 

се определя йерархичната структура на съвместната стабилизраща операция, 

когато няма изградена ясна, постоянно действаща платформа. 

6. Необходимо е командването на стратегическо и оперативно ниво да 

отчита трудностите, които биха се появили от различните регламенти при 

ротацията, ангажиментите, извънредния труд, заплащането и др. при 
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полицейските и военните структури (формирования) привлченеи за участие в 

конкретна стабилизираща операция. 
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ГЛАВА ТРЕТА 
МЕТОДОЛОГИЯ ЗА ОЦЕНКА И ПРИОРЕТИЗАЦИЯ НА НЕОБХОДИМИТЕ СПО-
СОБНОСТИ ЗА СЕРТИФИЦИРАНЕТО НА ПОЛИЦЕЙСКИ СИЛИ ОТ СЪСТАВА 
НА МНОГОНАЦИОНАЛНО ФОРМИРОВАНИЕ ЗА УЧАСТИЕТО МУ В СТАБИ-

ЛИЗИРАЩА ОПЕРАЦИЯ. 
 

3.1. Необходимост от създаването на методологията. 
В НАТО съществува стройна система за оценка и сертифициране на 

подразделения и щабове за участието им в мисии зад граница в национален и многонацио-

нален и коалиционен формат. Съществуващата система за оценка и сертификация дава 

крайния резултат от подготовката на щабовете и подразделенията за участие в мисии зад 

граница, като в повечето от случаите при многонационалните формирования се получава 

разлика в подготовката по различните критерии за сертифициране. В случая обаче, когато 

се касае до участието на полицейски сили в многонационални мисии нещата стоят по-

различно. Доколкото в ЕС има някакви наченки на залагане на единни стандарти за 

участниците в полицейските мисии, то нещата стоят съвсем различно, когато става въпрос 

за подбора, подготовката и организацията в световен мащаб. Тази разлика в подготовката 

идва от различните национални програми по които са се подготвяли елементите на много-

националното формирование, в това число и полицейските части. В много от случаите 

след извършването на оценката и сертификацията многонационалните формирования не 

разполагат с достатъчно време за изравняване на нивото на подготовката, което в някои 

случаи се оказва критично в последствие по време на изпълнението на мисията. За тази 

цел в настоящия дисертационен труд се предлага методология, с която на един предвари-

телен етап от подготовката, да бъде оценена готовността на различните полицейски фор-

мирования в многонационалните сили, по едни и същи критерии. След прилагането на 

методологията, необходимите за мисията оперативни способности, които трябва приори-

тетно да се развиват от националните командири, ще бъдат приоретизирани в списък от 

задачи. По този начин в края на подготовката полицаите, влизащи в състава на 

мироопазващата или стабилизираща мисия, ще имат едно и също ниво на оперативни спо-

собности. Това ще доведе до по-бързото достигане на желаните крайни оперативни спо-

собности от мисията след началото на операцията. 

Настоящата методология допълва дейностите по контрола на състоянието и под-

готовката, оценяването и сертифицирането на многонационалните щабове и формирова-

нията от коалиционните сили за тяхната готовност за използване, тъй като определя 

единна методика за сертифициране на полицейските сили. Методологията се използва 
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след получаването на задача за участие в мисия, непосредствено преди началото на подго-

товката за участие на съответните сили.  

Установяват се формите, правилата, стандартните процедури, критериите  и мето-

дите за организиране, инспектиране, оценяване и докладване на оценките при провежда-

нето на проверки за състоянието на професионалната и специализирана подготовки, дос-

тигнатите степени на готовност за изпълнение на задачи, както и готовността за използва-

не на силите, и процедурите за тяхното сертифициране.  

Методологията е разработена с отчитане на особености при подготовката на мно-

гонационални сили, на базата на Стандартите на Съюзното командване на НАТО по опе-

рациите за сертифициране на силите /ACO Forces Standards/ и Директивата на НАТО за 

обучение, тренировка и оценка – Bi-SC Directive 75-3, като за целите на сертифициране на 

полицейските части е адаптирана за тях. 

Тя внася нов етап в общоизвестната методика за сертифициране, като вкарва нови 

елементи необходими и приложими при сертифицирането на многонационални 

полицейски части, независимо от тяхната категория, степен на готовност и функционално 

предназначение. 

3.2. Методология и работата й за оценка и приоритезация на съществуващи-

те способности за сертифицирането подразделение за участието му в конкретна 

мисия. 

Методологията регламентира реда за оценка и приоритезация на съществуващите 

полицейски способности за участие в конкретна мисия, като се обхваща и цялостната дей-

ност на ръководителите и началниците по организиране на дейностите и изпълнението на 

задачите от служителите. 

Използват се едни и същи основни области за оценка и методология на оценяване-

то за всички видове полицейски части, независимо от вида на мисията в която ще се учас-

тва. Методологията се прилага на един по-ранен етап веднага след като съответните сили 

са  определени за участие в мисия, преди началото на периодът даден за предварителна 

подготовка, като целта е да се определят способностите, които трябва да се придобият или 

развият преимуществено, с което вероятността те да бъде сертифицирани успешно в края 

на подготовката се увеличава. 

Стандартите за достигане и критериите за изпълнение от многонационалните 

сили се определят, както следва: 

Bi-SC 75-2, Education and Training Directive; 

Bi-SC 75-7, Education and Individual Training.  
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Изпълнението на критериите залегнали в предлаганата методология в пълен обем 

означава постигане на пълните оперативни способности, предвидени за всеки полицейски, 

многонационален щаб и подразделение в съответствие с определените им категории за го-

товност и гарантира изпълнението на предвидените задачи на мисията за участие, в която 

те са определени. 

Стандартите на силите са основа за оценка готовността на многонационалните 

сили за участие в мисии и са задължителни в пълен обем при извършване на сертификаци-

ята им. 

В съответствие с политиката на НАТО по отношение на структурите, силите и 

тяхната подготовка се изисква не само оценка на бойната им готовност, но и оценка на 

тяхната готовност за изпълнение на задачи, като същият подход е приложим и за 

полицейските части. 

На проверка и оценка за изпълнението на критериите за готовност за участие в 

мисии се подлагат всички полицейски части, за които се знае, че са определени да учас-

тват в мисия в състава на многонационално формирование. Методологията позволява да 

се определи моментното състояние на декларираното формирование с което да се планира 

бъдещата подготовка за достигането на пълно съответствие на притежаваните способнос-

ти с необходимите за мисията способности. 

 

3.3. Критерии за оценка на способността за участие в мисии. 
Критериите за оценка на способността за участие в мисии се определят с цел 

оценка на оперативните  способности на полицейско подразделение за участие в 

мироопазващи и стабилизиращи мисии. Документът следва да се разглежда в контекста на  

точка „Правила и процедури за оценка готовността за участие в мисии” от Методологията 

за оценка на способността за участие в мисии предложена в дисертационния труд.  

Целта е определяне на комплект от критерии, които да бъдат използвани в проце-

са за анализ на съществуващите оперативни способности и оценка на тяхната важност, из-

вършван чрез методологията по отношение на (1) наличните оперативни способности из-

граждани в процеса на подготовка на подразделението и (2) необходимите оперативни 

способности за конкретната мисия. Критериите са определени с оглед разработването на 

единен приоритетен списък от неотложни задачи, които трябва да се изпълнят в интерес 

на повишаване готовността за участие в конкретна мисия. При изготвянето на 

методологията се изхожда от факта, че подразделенията определени за участие в мисии се 

подготвят по специални програми, но те не могат да бъдат съобразени на 100%  със специ-

фиката на всяка една бъдеща задача, което изисква да се обобщят и приоретизират способ-
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ностите, на които трябва да се обърне допълнително внимание в непосредствената подго-

товка, веднага след поставянето на задача за участие в конкретна мисия (преди 

започването на подготовката). 

 

3.4. Математически апарат при оценка на наличните способности. 
Задачата по изготвяне приоритезиран списък на необходимите способности за 

участие в конкретна мисия, които трябва да се добият за достигане изискванията на миси-

ята, може да бъде сведена към математическа задача за подпомагане вземането на реше-

ния при много критерии. Решаваната в случая задача е от типа дискретна многокритериал-

на задача или задача на многокритериален анализ. При тези задачи едновременно се опти-

мизират няколко критерия по отношение на допустимо множество от алтернативи. В об-

щия случай не съществува една алтернатива, която да оптимизира всички критерии. Всяка 

алтернатива може да бъде решение на многокритериалната задача. 

За изпълнение на задачата по оценка на необходимите за мисията способности - 

по отношение на придобитите способности, придобити в процеса на подготовка на под-

разделението определено за участие в конкретната мисия са изведени следните критерии 

за оценка: 

F1 – охрана на масови мероприятия и защита на важни  обекти, и лица;  

F2 – организация и контрол на транспорта; 

F3 – граничен контрол и заградителни мероприятия (КПП, подвижни патрули и др.); 

F4 – проследяване и налагане на арести;  

F5 – оперативно-издирвателна дейност и действия по разследване на престъпления;   

F6 – поддръжка на неправителствени организации; 

F7– поддръжка на правителствени организации; 

F8 – поддръжка на страната домакин. 

Определянето на теглото на критериите за оценка на придобитите способности се 

извършва по методологията за рангова корелация. Ранжирането на критериите се извър-

шва по метода на експертната оценка. В качеството на експерти са членовете на комисия-

та. Те  предоставят своето виждане за важността на всеки от критериите, като започват от 

най-важния и стигат до най-маловажния (1-во място – критерий F1,  на 2-ро място – F2, 

F3, и т.н.). Допустимо е най-много два критерия да споделят едно и също място. Данните 

се събират чрез анкетни карти. Мненията на всички експерти се попълват в таблица (Таб-

лица 4), където с Е са отбелязани експертите, с F – отчитаните критерии, а във всяка клет-

ка се нанася число, показващо мястото, на което е класиран този критерий. 
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Таблица 4  

 F1 F2 F3 ....... 
.......

. 
Fn 

E1       
E2       
E3       
E..       
E..       
En       

Таблица 4 Мненията на всички експерти. 
 
Поради свободата на участниците да оценяват няколко критерия с еднакви оцен-

ки, се налага да се направи проверка за съвпадащи рангове, т.е. дали някой от експертите е 

оценил като равна важността на повече от един критерия. В такъв случай се преизчисля-

ват ранговете на критериите, така че сумата от рангове за всеки ред (експерт) на Таблица 1 

да бъде равна на:  

                   ( ),1
2
1

1
∑
=

+=
n

i
ij nnx       (1) 

където: n – брой разглеждани критерии. 

Преработването на данните в Таблица 4, така че да удовлетворят изискването на 

формула (1), се извършва по формула:  

. ( )∑ ∑
= =

+==
n

i

n

i
i nnix

1 1
1

2
1'               (2) 

 
Uj са изчислени по формулата: 
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където uij е броят на повторенията на всеки i – ти ранг в j -то ранжиране (в j –тия 

ред на матрицата на ранговете). 

В последния ред се нанасят сумарните рангове за всеки един от критериите по 

мненията на всички m експерти (членове на комисията):  
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Средната стойност а на тези сумарни рангове е величина, която зависи само от 

броя на критериите и броя на експертите. Намира се по формулата: 
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В нашия случай при m = 7 и n = 8 за средната стойност на сумарните рангове а на-

мираме: 

                         ( ) 5,2416.7
2
1

=+=a  

За да сме сигурни в адекватността на резултатите от експертната оценка, трябва 

да се определи степента на съгласуваност между мненията на експертите. Това става с по-

мощта на коефициента на конкордация (W). Изчисляването на коефициента на конкорда-

ция се извършва по формулата: 
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След заместване на стойностите на параметрите във формула (6) за коефициента 

на конкордация се получава число W. Неговата стойност изразява връзката между мнения-

та на експертите. Коефициентът на конкордация е положителна величина, която се изменя 

от 0 до 1, т.е. 10 ≤≤W . Когато W = 0, това означава, че не съществува никаква връзка 

между ранжиранията на отделните специалисти. Стойността W = 1 означава, че всички ан-

кетирани специалисти ранжират еднакво критериите. Колкото по-голяма е стойността на 

W, толкова с по-голяма увереност може да се използват резултатите от експертната оцен-

ка.  

Ограниченият брой експерти, използвани при изследването, може да бъде причи-

на за случайния характер на стойностите, определени от експертите. Изключването на по-

добна възможност се постига чрез определяне на степента на значимост на W с помощта 

на критерия на Пирсън (χ2-критерий ). Аналитичната стойност на критерия на Пирсън се 

изчислява по формулата: 
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Сравнявайки аналитичната и наличната таблична стойност на критерия на Пир-

сън, може да бъде направен извод, с каква вероятност да се приеме съществуването на 

съгласуваност в мненията на експертите при оценката на изследваните критерии. В слу-
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чай, че коефициентът на съгласуване е нисък, то членовете на комисията следва да обсъ-

дят резултатите и отново извършат оценка на важността на критериите.  

Следва представяне на сумарните рангове (∑xij по Таблица 2) в хистограма.  С 

нейна помощ се определя значимостта на критериите за оценка и се определят техните от-

носителни тегла. Теглата на критериите се представят чрез инвертиране и мащабиране на 

получените при ранжирането стойности към скала [1 ÷ 6]. 

За определяне на една предпочитана алтернатива (определен приоритетен списък 

с необходими способности) се използват изчислените тегла на критериите за оценка. Чрез 

програмата се получава стойност на оценъчната функция за всяка от способностите (спо-

ред въведените тегла на всеки критерий). Решението на многокритериалната оптимизация 

(по стойностите на оценъчните функции) се извежда като таблица и графика с подредба  

на способностите, отразяваща тяхната важност (приоритетност). Стойността на оценъчна-

та функция е рационално число, като на по-голяма стойност отговаря по-добра алтернати-

ва. 

Стойностите на оценъчната функция се мащабират към скала [0 ÷ 1]  и се превръ-

щат в коефициенти на комплексната важност на способностите с помощта на следния ма-

тематически апарат: 

r=xn-x1  

където r – размах на интервала; 

xr - най-голямата стойност на оценъчна функция; 

x1 - най-малката стойност на оценъчна функция; 

                                 
r

t 100
= ; 

където t е стъпката в новото представяне. Ако с Кi означим мащабираната стой-

ност на оценъчна функция за проект, то: 

                            
r
xxK i

i
100).( 1−

=  

Стойността на Кi изразява относителната процентна стойност на оценъчната фун-

кция. Кi дава комплексната важност на дадена способност, по която той се подрежда в ма-

тематически определения приоритетен списък. 

 

3.5. Списък от необходими способности нужни на многонационалната 

полицейска част и нейния щаб за изпълнение на мисията. 

След определянето на комплектът от критерии за работа на методологията, на 

тяхна база се разработва и списъка от способности необходими на многонационалната 
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полицейска част, и нейния щаб за изпълнение на мисията. Този списък е възлов за работа-

та на методологията. С негова помощ се постига основната цел, заради която е създадена 

методологията, а именно приоретизация на съществуващите способности на сертифицира-

ното подразделение за участието му в конкретна мисия, като те се сравняват със списъка 

от необходими способности за изпълнение на мисията  и по този начин се открива недос-

тига от съществуващи способности . 

 

3.6. Верификация на методологията. 

За постигане целта на дисертацията и верификация на предложената методология 

се проведе изследване в което участваха експерти служители от МВР, като някои от тях са 

участвали в задгранични многонационални военни и полицейски мисии. 

За целта на изследването се разработиха помощни материали (анкетни карти), 

които бяха предоставени на експертите за попълване. На следващия етап получените 

резултати бяха обработени с програмния и математическия апарат предложен в 

методологията, с което тя беше верифицирана и формулираната в началото хипотеза се 

потвърди.  

Изследването се проведе на два етапа.  

- Първи етап „Определяне на критериите”. 

- Втори етап „Определяне на тегловите коефициенти на критериите за оценка на 

важността на оперативните способности на базата на резултатите от анкетните карти на 

членовете на комисията за сертификация на многонационално формирование (за ранжира-

не на критериите)”. 

 Трети етап „Определяне на степента на съответствие”. 

 Четвърти етап „Многокритериална оптимизация“ (подреждане на способностите). 

3.7. Определяне на тегловите коефициенти на критериите за оценка на важ-

ността на оперативните способности на базата на резултатите от анкетните 

карти на членовете на комисията за сертификация на многонационално формирова-

ние (за ранжиране на критериите). 

След попълване на анкетата от членовете на комисията, получените резултати за 

тегловите коефициенти като комплексна оценка за важността на отделните критерии е: 

F1 – охрана на масови мероприятия и защита на важни  обекти, и лица;  

F2 – организация и контрол на транспорта; 

F3 – граничен контрол и заградителни мероприятия (КПП, подвижни патрули и др.); 

F4 – проследяване и налагане на арести;  

F5 – оперативно-издирвателна дейност и действия по разследване на престъпления;   
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F6 – поддръжка на неправителствени организации; 

F7– поддръжка на правителствени организации; 

F8 – поддръжка на страната домакин. 

          Таблица 6 

 

Стойностите на тегловите коефициенти са в интервала [0 ÷ 1], което представя 

важността на всеки от критериите в относителни единици. 

До тези резултати бе достигнато чрез модела на рангова корелация. Резултатите, 

получени от анкетирането на членовете на комисията за сертификация на многонационал-

но подразделение, са показани в Таблица 7, където с А са отбелязани анкетираните, а с F – 

отчитаните критерии. 

 
   

 
От резултатите, в изходната матрица става ясно, че пет анкетни карти, съдържат 

критерии със съвпадащи рангове т.е. анкетираните са оценили като равна важността на 

различни критерии. Този факт налага необходимостта от преизчисляване на ранговете на 

критериите, така че сумата от рангове за всеки ред да бъдат равни на: 
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където: n – брой на отчитаните критерии. 

Преработването на данните в Таблица 1, така че да удовлетворят изискването на 

формула (1), се извършва по  формула:  
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За втория ред от матрицата, първият анкетиран А1 е оценил двата критерия F… и 

F… на първо място, т.е. по негово мнение тези критерии делят 1 и 2 място. За тях опреде-

ляме рангове ( ) 5,121
2
1'' 41 =+== xx .  

Останалите редове са преработени по същия начин.  
 
uj, са изчислени по формулата: 
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където uij  е броят на повторенията на всеки i – ти ранг в j -то ранжиране (в j –тия 

ред на матрицата на ранговете). 

В последния ред се нанасят сумарните рангове за всеки фактор по мненията на 

всички m на брой анкетирани членове на комисията:  
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След пресмятането на сумарните рангове и инвертиране, критериите приемат 

следното подреждане по значимост: 

1- F5;   2- F1;   3-F6;  4- F2 и F4;  5- F3;  6- F8  7-F7;   

Средната стойност а на тези сумарни рангове е величина, която зависи само от 

броя на критериите и броя на анкетираните. Намира се по формулата: 
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За конкретния случай при брой анкетирани m = 8 и брой критерии n = 8 за средна-

та стойност на сумарните рангове а намираме: 

                                      ( ) 3618.8
2
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По-нататъшното използване на резултатите от експертната оценка е свързано с 

определянето на степента на съгласуваност между мненията на анкетираните, което се ре-

ализира с помощта на коефициента на конкордация (W). Изчисляването на коефициента 

на конкордация се извършва по формулата: 
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Замествайки стойностите на параметрите във формула (6) за коефициента на кон-

кордация се получава, че е равен на W=0,301. Получената стойност на коефициента на 

конкордация показва, че между мненията на анкетираните не съществува добра връзка. 

При тази съгласуваност (W=0,301), ранжирането не може да се използва за нуждите на из-

следването. 

Ограниченият брой анкетирани, използвани при изследването, може да бъде при-

чини за случайния характер на стойността на използвания коефициент. Изключването на 
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подобна възможност се постига чрез определяне на степента на значимост на W с помощ-

та на критерия на Пирсън (χ2-критерий ). 

Аналитичната стойност на критерия на Пирсън се изчислява по формулата: 
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Табличната стойност на критерия на Пирсън при ниво на значимост на получава-

ните резултати α=0,05 и степени на свобода ν = n-1=5 е χ2=11,07. Сравнявайки аналитич-

ната и табличната стойност на критерия се получава: 

                            V=24,008>11,07=χ2.   (16) 

От (16) може да бъде направен изводът, че с вероятност не по-малка от 95 % може 

да се приеме, че  степента на значимост на критериите е вярна и не съществува добра съг-

ласуваност в мненията на анкетираните при оценката на влиянието на изследваните крите-

рии. След направените изчисления се налага изводът, че резултатите от експертната оцен-

ка не могат да бъдат използвани за нуждите на изследването. 

При това обстоятелство разделяме анкетните карти на две Анкетни карти 

попълнени от експерти участвали в операции от типа разглеждан в дисертацията. 

Анкетни карти попълнени от експерти не участвали в операции от типа 

разглеждан в дисертацията. 

Резултатите, получени от анкетирането на членовете на комисията за сертифика-

ция на многонационално подразделение участвали в операции от типа разглеждан в 

дисертацията, са показани в Таблица  където с А са отбелязани анкетираните, а с F – отчи-

таните критерии. 

         
От резултатите, показани в изходната матрица става ясно, че пет анкетни карти, 

съдържат критерии със съвпадащи рангове т.е. анкетираните са оценили като равна важ-

ността на различни критерии. Този факт налага необходимостта от преизчисляване на ран-

говете на критериите, така че сумата от рангове за всеки ред да бъдат равни на: 
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където: n – брой на отчитаните критерии. 

Преработването на данните, така че да удовлетворят изискването на формула (17), 

се извършва по  формула:  
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За втория ред от матрицата, първият анкетиран Е2 е оценил двата критерия F… и 

F… на първо място, т.е. по негово мнение тези критерии делят 1 и 2 място. За тях опреде-

ляме рангове ( ) 5,121
2
1'' 41 =+== xx .  

Останалите редове са преработени по същия начин.  
uj, са изчислени по формулата: 
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където uij  е броят на повторенията на всеки i – ти ранг в j -то ранжиране (в j –тия 

ред на матрицата на ранговете). 

В последния ред се нанасят сумарните рангове за всеки фактор по мненията на 

всички m на брой анкетирани членове на комисията:  
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След пресмятането на сумарните рангове и инвертиране, критериите приемат 

следното подреждане по значимост: 

1- F5;  2- F4;  3-F1;  4-F8;  5- F2 и F6;  6- F3 ;  7-F7;   

Средната стойност а на тези сумарни рангове е величина, която зависи само от 

броя на критериите и броя на анкетираните. Намира се по формулата: 
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За конкретния случай при брой анкетирани m = 4 и брой критерии n = 8 за средна-

та стойност на сумарните рангове а намираме: 

                              ( ) 1818.8
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По-нататъшното използване на резултатите от експертната оценка е свързано с 

определянето на степента на съгласуваност между мненията на анкетираните, което се ре-

ализира с помощта на коефициента на конкордация (W). Изчисляването на коефициента 

на конкордация се извършва по формулата: 
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където:             ( )∑ ∑
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Замествайки стойностите на параметрите във формула (22) за коефициента на 

конкордация се получава, че е равен на W=0,501. Получената стойност на коефициента на 

конкордация показва, че между мненията на анкетираните съществува добра връзка. При 

тази съгласуваност (W=0,501), ранжирането може да се използва за нуждите на изследва-

нето. 

Ограниченият брой анкетирани, използвани при изследването, може да бъде при-

чини за случайния характер на стойността на използвания коефициент. Изключването на 

подобна възможност се постига чрез определяне на степента на значимост на W с помощ-

та на критерия на Пирсън (χ2-критерий ). 

Аналитичната стойност на критерия на Пирсън се изчислява по формулата: 
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Табличната стойност на критерия на Пирсън при ниво на значимост на получава-

ните резултати α=0,01 и степени на свобода ν = n-1=5 е χ2=14,07. Сравнявайки аналитич-

ната и табличната стойност на критерия се получава: 

                         V=24,008>14,07=χ2.   (25) 

От (25) може да бъде направен изводът, че с вероятност не по-малка от 99 % може 

да се приеме, че  степента на значимост на критериите е вярна и съществува добра съгла-

суваност в мненията на анкетираните при оценката на влиянието на изследваните крите-

рии. След направените изчисления се налага изводът, че резултатите от експертната оцен-

ка могат да бъдат използвани за нуждите на изследването. 

Резултатите, получени от анкетирането на членовете на комисията за сертифика-

ция на многонационално полицейско подразделение не участвали в операции от типа 

разглеждан в дисертацията, са показани в Таблица, където с А са отбелязани анкетирани-

те, а с F – отчитаните критерии. 

От резултатите, показани в изходната матрица (Таблица 11) става ясно, че пет ан-

кетни карти, съдържат критерии със съвпадащи рангове т.е. анкетираните са оценили като 

равна важността на различни критерии. Този факт налага необходимостта от преизчисля-

ване на ранговете на критериите, така че сумата от рангове за всеки ред на Таблица 11 да 

бъдат равни на: 
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където: n – брой на отчитаните критерии. 

Преработването на данните в Таблица 1, така че да удовлетворят изискването на 

формула (1), се извършва по  формула:  

                          ( )∑ ∑
= =

+==
n

i

n

i
i nnix

1 1
1

2
1' .   (27) 

За втория ред от матрицата, първият анкетиран А1 е оценил двата критерия F… и 

F… на първо място, т.е. по негово мнение тези критерии делят 1 и 2 място. За тях опреде-

ляме рангове ( ) 5,121
2
1'' 41 =+== xx .  

Останалите редове на изходната таблица са преработени по същия начин.  
uj, са изчислени по формулата: 
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където uij  е броят на повторенията на всеки i – ти ранг в j -то ранжиране (в j –тия 

ред на матрицата на ранговете). 

В последния ред се нанасят сумарните рангове за всеки фактор по мненията на 

всички m на брой анкетирани членове на комисията:  
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След пресмятането на сумарните рангове и инвертиране, критериите приемат 

следното подреждане по значимост: 

1- F5;  2- F1;  3-F6;  4- F2 и F3;  5- F8;  6- F4;  7-F7;  

Средната стойност а на тези сумарни рангове е величина, която зависи само от 

броя на критериите и броя на анкетираните. Намира се по формулата: 
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За конкретния случай при брой анкетирани m = 8 и брой критерии n = 8 за средна-

та стойност на сумарните рангове а намираме: 

                                    ( ) 1818.8
2
1

=+=a  

По-нататъшното използване на резултатите от експертната оценка е свързано с 

определянето на степента на съгласуваност между мненията на анкетираните, което се ре-
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ализира с помощта на коефициента на конкордация (W). Изчисляването на коефициента 

на конкордация се извършва по формулата: 
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Замествайки стойностите на параметрите във формула (31) за коефициента на 

конкордация се получава, че е равен на W=0,266. Получената стойност на коефициента на 

конкордация показва, че между мненията на анкетираните не съществува добра връзка. 

При тази съгласуваност (W=0,266), ранжирането не може да се използва за нуждите на из-

следването. 

Ограниченият брой анкетирани, използвани при изследването, може да бъде при-

чини за случайния характер на стойността на използвания коефициент. Изключването на 

подобна възможност се постига чрез определяне на степента на значимост на W с помощ-

та на критерия на Пирсън (χ2-критерий ). 

Аналитичната стойност на критерия на Пирсън се изчислява по формулата: 

                       
( )

6596,13

1
11.

12
1

1

=

−
−+

=

∑
=

m

j
j

d

U
n

nnm

S
V   (33) 

Табличната стойност на критерия на Пирсън при ниво на значимост на получава-

ните резултати α=0,05 и степени на свобода ν = n-1=5 е χ2=14,07. Сравнявайки аналитич-

ната и табличната стойност на критерия се получава: 

                  V=24,008>11,07=χ2.    (34) 

От (34) може да бъде направен изводът, че с вероятност не по-малка от 95 % може 

да се приеме, че  степента на значимост на критериите е вярна и не съществува добра съг-

ласуваност в мненията на анкетираните при оценката на влиянието на изследваните крите-

рии. След направените изчисления се налага изводът, че резултатите от експертната оцен-

ка не могат да бъдат използвани за нуждите на изследването. 

От направените до тук изчисления се вижда, че за нуждите на изследването 

трябва да се използват резултатите от анкетите направени с членовете на комисията за 

сертификация на многонационално подразделение участвали в операции от типа 

разглеждан в дисертацията. 
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При решаване на задачата за приоритетна подредба на определените критерии 

според предпочитанията на  анкетираните се използва методологията за многокритериал-

на оптимизация. Приема се, че всеки от анкетираните е с еднаква важност. Няма предпо-

читане на едни оценки пред други. Сумарните приоритети се изчисляват с използване на 

количествени тегла, равни на позицията, на която са поставени всеки от критериите. 

Оптимизира се по минимум и се търси ранговата корелация. За да има едно недоминирано 

решение, (което не може да се подобри чрез напасване на останалите предпочитания) се 

търси най-доброто съгласуване между мненията на отделните анкетирани. 

Тъй като при многокритериалните задачи не съществува едно точно определено 

решение, при търсене на оптималната подредба се налага изчисляване на собствените 

стойности на всяко от предпочитанията и относителната роля на отделните оценки. За 

крайното решение се използва агрегираща функция по относителните предпочитания на 

всеки от анкетираните членове на комисията. Получената подредба е недоминирана и с 

добра степен на конкордация W=0,686. Това дава увереност за прилагане и понататъшно 

използване на изчислените теглови коефициенти на критериите. 

 
ТРЕТА ГЛАВА ИЗВОДИ 

1. Съществуващата в момента система за сертификация на подразделения опреде-

лени за участие в операции и мисии не е подходяща само при сертификация на национал-

ни полицейски подразделения. Тя не може да се използва ефективно, което налага създа-

ването на предложената в дисертационния труд методология. 

2. Различните национални програми, по които се подготвят полицейските подраз-

деленията включени в състава на многонационалните сили водят до изискването на един 

предварителен етап от началото на подготовката да бъде оценена готовността на различ-

ните полицейски части по едни и същи критерии, чрез приоретизиране необходимите за 

мисията оперативни способности с цел постигане на оперативна съвместимост. 

3. В комисиите за сертификация на съответните сили, които ще участват в 

многонационални операции, да се назначават преимуществено служители притежаващи 

опит от участие в подобен род операции. 

4. Задачата по изготвяне на приоретизиран списък на необходимите способности 

за участие в конкретна мисия, които трябва да се добият за достигане изискванията на ми-

сията, се свеждат до решение на математическа задача за подпомагане вземането на реше-

ния при наличието на много критерии.  

5. При решаването на тези задачи – изготвяне на списък с необходимите 

способности на полицейските сили, включени за участие в конкретна стабилизираща 
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операция, следва едновременно се оптимизират няколко критерия по отношение на допус-

тимо множество от алтернативи. В общия случай не съществува една алтернатива, която 

да оптимизира всички критерии, а от там и всички способности. Всяка алтернатива може 

да бъде решение на многокритериалната задача. 

 

III. ЗАКЛЮЧЕНИЕ, ОБЩИ ИЗВОДИ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ. 
ОБЩИ ИЗВОДИ И ПРЕПОРЪКИ 

1. Разпределението на задачите и отговорностите между военните и 

полицейските сили, и особено определянето на ролята на полицейските сили в една 

стабилизраща операция, варира в зависимост от специфичните фактори определящи и 

влияещи на мисията. Особено важен фактор се явява мандатът на мисията, така както е 

определен от съответната правна рамка. 

2. При провеждането на стабилизиращо операции е налице, повтаряща се като 

особеност, тенденцията към насърчаване увеличаване на количеството на местните 

полицейски сили, вместо качеството. Това положение почти не оказва ефект за 

подобряване на обстановката. Адекватното количество на силите е важно за 

осигуряването и налагането на обществен ред, но полицейските части трябва да бъдат 

обучавани така, че професионалното им и етично поведение да носят доверие сред 

обществото, и да укрепват държавната стабилност и легитимност. 

3. Във фазата на подготовката на стабилизращата операция (мисията), е 

необходимо да се проведе обучение и тренировки, покриващи всички възможни аспекти и 

отчитащи необходимостта от взаимодействие и покриване на оперативните задачи на 

вклщчените структури и формирования. Също така при планирането на мироопазваща или 

стабилизираща операция, относно политическите елементи на операцията, е необходимо 

участието на съответните цивилни институции, които да дадат своите препоръки за 

изграждането на съответния обществен сектор (правосъдие, транспортен сектор и 

инфраструктура, медийна среда, местно самоуправление). 

4. Необходимо е правомощията по поддържане на обществения ред, налагане на 

арести, извършване на криминални разследвания, както и обучението на местните 

полицейски сили да бъде предвидено като „полицейска мисия” в рамките на една 

стабилизираща операция. Дейността по осигуряване на съветници за местните полицейски 

сили също трябва да се счита за „полицейска мисия”, като се има предвид, че тук голяма 

роля може да изиграе военна полиция, когато цивилната полиция не може да поеме тази 

задача, когато средата е враждебна. 
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5. Съществуващата в момента система за сертификация на подразделения опреде-

лени за участие в операции и мисии не е подходяща само при сертификация на национал-

ни полицейски подразделения. Тя не може да се използва ефективно, което налага създа-

ването на предложената в дисертационния труд методология. 

 6. При решаването на задачата за изготвяне на списък с необходимите 

способности на полицейските сили, включени за участие в конкретна стабилизираща 

операция, следва едновременно се оптимизират няколко критерия по отношение на допус-

тимо множество от алтернативи. В общия случай не съществува една алтернатива, която 

да оптимизира всички критерии, а от там и всички способности. Всяка алтернатива може 

да бъде решение на многокритериалната задача. 

 

Научни и научно-приложни резултати 

1. Обогатена и доразвита е теорията относно факторите и условията, 

оказващи влияние на стабилизиращите операции и са систематизирани 

особеностите при използване на полицейски формирования в тях. 

2. Предложена е методология за оценка и приоритизиране на 

способностите на полицейските формирования за участие в конкретна 

стабилизираща операция. 

Научно-приложни резултати: 

1. Определени са критерии, обуславящи използването на конкретна тактика от 

полицейските формирования при участие в стабилизиращи операции. 

2. Направени са аргументирани предложения за усъвършенстване на 

подготовката на полицейските формирования за участие в стабилизиращи 

операции. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. 

Участието на полицейски формирования в след конфликтно възстановяване е 

сравнително нова мисия, поради което собствения опит е недостатъчен. В хода на изслед-

ването е използвана и достъпна чуждестранна литература за подкрепа или отхвърляне на 

определени теоретически постановки и хипотези. 

Теоретичните постановки, изводите и препоръките могат да се прилагат с успех в 

подготовката на полицейски формирования и както и в учебния процес във факултетите и 

департаментите на ВА “Г.С. Раковски” и във факултетите на НВУ “В. Левски”. Предложе-

ния труд има научно приложна стойност в областта на използването на полицейски сили в 

стабилизиращи операции, което намира израз в публикациите по темата представени на 

военно-научни конференции. 
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В дисертационния труд са използвани съвременни научно-изследователски мето-

ди за изследване на стабилизиращите операции и специалните тактики използвани от 

полицейските сили. Поставената цел и научно изследователски задачи са постигнати. Тру-

дът може да се ползва от органите непосредствено занимаващи се с подготовката, серти-

фицирането, планирането и участието на подразделения в след конфликтното възстановя-

ване, от полицейски служители, слушателите, специализантите и другите категории воен-

нослужещи и граждански лица, интересуващи се от изследваната тема.  

Изследването обхваща само една част от след конфликтното възстановяване, а 

именно използването на полицейски сили и специални тактики при провеждането на 

стабилизиращи операции. С успех може да се продължи изследователския процес по тема-

та, като тя остава отворена за нови изследвания, идеи и разработки. 
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