Резюме на анализа на подготовката, войсковия ред и дисциплината в
Българската армия през учебната 2014 г.

По подготовката
Подготовката на Въоръжените сили през 2014 г. се проведе в изпълнение на
изискванията на утвърдените стратегически документи в областта на
отбраната. Тя беше насочена към гарантиране на необходимото ниво на
готовност за изпълнение на мисиите на въоръжените сили и в тясна
координация с държавите-членки на НАТО и Европейския съюз.
Сериозните финансови ограничения наложиха да се извърши рационално и
адекватно планиране, което позволи до голяма степен да се реализират
плановете за подготовка и резултатите дават основание да се отчете годината
като успешна. Боеспособността, бойната и мобилизационната готовност на
щабовете и формированията беше запазена и се поддържаше с известни
ограничения.
През изминалата година общо в мисии зад граница участваха 1043
военнослужещи, като в момента продължава участието със 144
военнослужещи, които дават своя принос в единните усилия на съюзни и
коалиционни партньори в Афганистан, Босна и Херцеговина, Косово, Грузия,
Мали и в други горещи точки на света.
Учения
През 2014 г. във въоръжените сили бяха проведени общо 236 учения в това
число 13 международни учения. Освен това съгласно Плана за съвместна
българо-американска подготовка и учения през 2014 г., военни формирования
от БА участваха в 57 съвместни тренировки, подготовки и учения, както на
територията на Република България, така и в тренировъчните центрове на
Силите на САЩ в Германия.
На територията на страната се проведоха следните по-големи учения:
 многонационално учение „Saber Guardian 2014”;
 съвместна българо-американска подготовка „Black Sea Rotational
Force - 2014”
 съвместна летателна тренировка „Тракийска звезда 2014”;
 съвместна тренировка „Тракийско лято 2014”,

 национално военноморско учение с международно участие „Breeze
2014”;
Освен това, български военнослужещи взеха участие в редица съюзни
учения, предварително планирани съгласно Програмата на НАТО за военна
подготовка и учения (NATO MTEP).
Сертификации
В съответствие със Стандартите на Съюзното командване по операциите на
НАТО през 2014 беше извършено сертифициране и оценка на бойните
способности на 3 (три) формирования от въоръжени сили.
Освен това през годината се проведе национално сертифициране на две
батальонни бойни групи, а по време на националното военноморско учение с
международно участие „Бриз - 2014” беше сертифицирано командването на
ВМС, като командване от силите за отбрана, провеждащо самостоятелна
морска операция.
Утвърди се практиката в ученията за национално сертифициране, заедно с
българските формирования да участват и такива от други страни-членки на
НАТО, което допринася за повишаване на оперативната ни съвместимост.
Участие в операции и мисии в подкрепа на населението
Изминалата година беше една от най-тежките за страната по отношения на
силата и мащаба на природните бедствия, които ни сполетяха. В изпълнение
на мисията „Принос към националната сигурност в мирно време“, за оказване
на помощ на населението Българската армия проведе 167 мероприятия, в
които са участваха 1771 военнослужещи и цивилни служители и 443 единици
техника. Общо при изпълнение на задачи по окозване на помощ на
населението през годината са изразходени 527 хил. лв.
В рамките на своите способности, сили и ресурси, Българската армия
подпомогна държавните органи за овладяване на кризисната ситуация от
засиления миграционен натиск към територията на Република България.
Дейността се изрази в подпомагане на Държавната агенция за бежанците в
центровете за настаняване, осигуряване на специализирана военна техника за
служителите на Гранична полиция и изграждане на инженерно съоръжение,
възпрепятстващ тип, по българо-турската граница.

Сухопътните войски проведоха операция „Съвместни усилия”, като за 216
дни изградиха инженерно съоръжение от възпрепятстващ тип по българо турската граница с дължина 29 340 м., с 22 портала.
Войскови ред и дисциплина.
Състоянието на войсковия ред и дисциплината на личния състав от
Българската армия през 2014 година удовлетворява и във формированията са
създадени необходимите условия за изпълнение на функционалните
задължения, задачите и мероприятията от ежедневния войскови живот.
На всички съвещания по дисциплината през годината, командирите
анализираха състоянието на войсковия ред в подчинените им военни
формирования, набелязаха се направления за работа и се предприеха
конкретни мерки за подобряването на войсковата дейност.
Общият брой инциденти във въоръжените сили, допуснати през 2014 г,. в
сравнение с предходната година, бележи намаление с 6 %. Инцидентите при
изпълнение на служебните задължения, сравнени с предходната година са
намалели с 5 %.
Перспективи и приоритети за 2015 г.
В настоящия момент пред нас стои задачата да разработим нов План за
развитие на Въоръжените сили, който да бъде съобразен със съвременната
среда на сигурност.
В зависимост от финансовите и материални ресурси ще положим максимални
усилия да поддържаме необходимите отбранителни способности на
формированията от Българската армия и структурите на пряко подчинение
на министъра на отбраната, отговарящи на съюзните критерии, показатели и
изисквания, допринасящи за националната и колективната сигурност и
отбрана.
Предстои ни подготовка и провеждане на тристепенното командно-щабно
учение „ЕСЕН-2015” с Министерството на отбраната, структурите на
оперативно и тактическо ниво на командване и учения с войски и сили за
реални действия.

В плана за подготовка през учебната 2015 г. сме заложили повишаване и
повдигане на нивото на съвместните подготовки и учения с въоръжените
сили на САЩ.
Участието ни в мисии и операции зад граница през 2015 г. ще бъде
съобразено с външнополитическите приоритети на страната, характера на
мисиите и операциите, тяхната значимост в рамките на водените от НАТО и
Европейския съюз политики, приоритетите за попълване на необходимите
оперативни способности и ресурсните възможности на страната.
Наред с участието в международни учения и мисии, командирите на видовете
въоръжени сили и на военните формирования насочат подготовката на
подчинените им формирования към усвояване и прилагане на процедурите за
изграждане на мобилна отбрана на територията на страната, както и
подобряване на войсковия ред и дисциплината и провеждане на превантивна
дейност за недопускане на инциденти.

