
 

 

Информация за ученията, които са интегрирани в международното 

учение „Saber Guardian - 2017“   

 

Учение „Resolute Castle - 2017“  – водено от САЩ инженерно учение, 

провеждано в периода 14 април – 30 септември 2017 г. в Полша и 

Румъния.  То допълва учението  „Saber Guardian - 2017“ чрез 

провеждане на  инженерни задачи в различни  военни тренировъчни 

съоръжения и полигони в Румъния.  

 

„Szentes Axe - 2017“ – национално учение, провеждано в периода 26 

юни – 7 юли 2017 г. в Дьор, Унгария. То допълва учение „Saber 

Guardian - 2017“ чрез провеждане на операции по тактическо 

развръщане и форсиране на водни прегради за осигуряване на 

придвижването на 2-ри Кавалерийски полк от Германия през Унгария.  

 

„Brave Warrior - 2017“ – национално учение, което се провежда в 

периода 26 юни – 23 юли 2017 г. в Унгария. Фокусирано е върху 

осъществяването на съвместни маневри и върху способностите на 

бойната група на Европейския съюз, съставена от страни от 

Вишеградската четворка, да проведе разполагане на военно 

оборудване. Подпомага  участниците в учение „Saber Guardian - 2017“ 

за осигуряване на придвижването.  

 

„Black Swan - 2017“  –  учение на силите за специални операции, 

което ще се проведе в периода  25 юни – 22 юли 2017 г. в различни  

локации в България, Унгария и Румъния.  

 

„Swift Response – 2017“ – водено от САЩ въздушно-десантно учение, 

което ще се проведе в периода 15 -23 юли 2017 г. в различни локации 

в България, Унгария и Румъния.  

 

„Tobruq Legacy -  2017“ – водено от САЩ учение на 

противовъздушната артилерия, което ще се проведе  в периода  12-22 

юли 2017 г. в Чешката Република, Литва и Румъния.  

 

„Immediate Response  2017“ – командно-щабно учение, което ще се 

проведе  в периода 12-16 юли 2017 г. в Словения. Това учение е 

интегрирано в командно-щабното учение на „Saber Guardian - 2017“. 



 

„Eagle Sentinel – 2017“ – многонационално тактическо учение, което 

ще се състои в периода 3-21 юли 2017 г.  на учебен полигон „Ново 

село“ в България.  То е интегрирано като учение с бойни стрелби в 

„Saber Guardian - 2017“. 

 

„Peace Sentinel - 2017“ – тактическо учение с бойни стрелби на 

Сухопътните войски на Българската армия, което ще се проведе в 

периода 3 – 23 юли 2017 г. на полигон „Корен“ в България.  

 

„Shabla - 2017“ – тактическо учение с бойни стрелби на 

формированията за противовъздушна отбрана на Българската армия, 

което ще се проведе в периода 3 – 25 юли 2017 г. на зенитен полигон 

„Шабла“ в България. Учение „Shabla - 2017“ подпомага учение „Saber 

Guardian - 2017“. 

„Dragoon Guardian - 2017” – учение по придвижване на сили и 

средства от Сухопътните войски на САЩ в Европа през териториите 

на Германия, Унгария, Румъния и България, което започва от 23.06. до 

28.07.2017 година. 

„Sea Breeze - 2017“ – многонационално учение, водено от 

Военноморските сили на САЩ в Европа (NAVEUR) в подкрепа на 

програма „Партньорство за мир“ (различно от националното учение 

на българските ВМС с международно участие „Бриз“). „Sea Breeze - 

2017“  ще се проведе в периода 11 – 21 юли 2017 г. в Черно море. То 

допълва „Saber Guardian - 2017“, като предоставя ескорт за 

предислоцирането на 2-ри кавалерийски полк след края на учение 

„Saber Guardian - 2017“ в Грузия за участие във воденото от САЩ 

учение „Noble Partner – 2017“. 

 

Всички тези учения, интегрирани в „Saber Guardian - 2017“ 

демонстрират взаимната ангажираност към колективната отбрана на 

страните-членки на НАТО и страните-партньори, които участват в 

многонационалното учение.    

 

Адреси на електронни пощи за допълнителна информация за 

многонационалното учение „Saber Guardian – 2017“: 

angela.e.kershner.civ@mail.mil  или donald.t.wrenn.civ@mail.mil. 
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