
Д О К Л А Д 

за участието на военни формирования от Българската армия в оказване 

на помощ на населението при бедствия за времето от 1 януари до 31 

декември 2012 г. 

За изпълнение на задачи по оказване на помощ на населението по третата 

мисия на Българската армия  -  „Принос към националната сигурност в мирно 

време“,  в съответствие с утвърдените и влезли в сила от 01.07.2012 г. 

планове,  Българската армия разполага с 94 формирования за овладяване 

и/или преодоляване на последствия от бедствия, едно военно формирование 

за унищожаване на невзривени бойни припаси от състава на НВУ и  екипи за 

изпълнение на специални задачи, съпътстващи изпълнението на задачите при 

бедствия от състава на Служба „Военна полиция“ и Военномедицинска 

академия.Освен утвърдените през 2012 г. нови планове бяха разработени 

Стандартни оперативни инструкции и Стандартни оперативни процедури за 

действие на формированията за овладяване и/или преодоляване на 

последствията от бедствия. 

 Подготовката на формированията  за действие при различни видове 

опасности се води целогодишно в системата за бойно сглобяване. За 

подобряване на окомплектоването с Протокол № 7 от 18.07.2012 г. от 

заседание на разширения Програмен съвет към министъра на отбраната  бяха 

отпуснати  финансови средства за доокомплектоване на формированията,  

участващи в дейността за преодоляване на последствията от бедствия в 

размер на 1 945 000 лв. 

През 2012 г. формирования за овладяване и/или преодоляване на последствия 

от бедствия от състава на въоръжените сили са взели участие в следните 

дейности: 

 

1. В оказване на помощ на населението при тежки зимни условия: 

В резултат на падналите обилни снеговалежи през февруари 2012 г., 

съпроводени с ниски температури и силни ветрове, се образуваха  преспи, 

заледени участъци от пътищата и снегонавявания на по-голямата част от 

територията на страната.  

В ликвидиране на последствията от тежката зимна обстановка взеха участие 

формирования за овладяване и/или преодоляване на последствията от 

бедствия в районите на селата Странджа, община Болярово; Славовица, 



община Тръстеник; Дъбово, община Казанлък; Черепово, община Харманли; 

с.Ветрен и Люляково, община Стара Загора и  градовете Своге, Мъглиж и 

Нови пазар. В действията в помощ на населението се включиха военни 

формирования от:  

- Сухопътните войски,  дислоцирани в градовете Враца, Сливен, Ямбол, 

Хасково, Стара Загора, Пловдив, Смолян, Казанлък, Шумен и Русе. Участие 

взеха общо 369 военнослужещи, 130 единици техника и 19 броя водоноски;  

- Военновъздушните сили - военни формирования, дислоцирани в Крумово, 

Костинброд, Шабла, Долна Митрополия и Безмер в състав от общо 54 

военнослужещи и 26 единици техника; 

- Формирования от Военноморските сили участваха основно в източната и 

крайбрежна зона в състав от общо 15 военнослужещи и 3 единици техника; 

Изпълнени бяха следните задачи:     

- евакуация и спасяване на хора и животни; 

- изграждане на палатки за приютяване на пострадалото население; 

- разчистване на пътища от снегонавявания и преспи и евакуация на хора и 

техника; 

- разчистване на улиците от сняг в населени места; 

- доставяне на питейна вода, храни и медикаменти на населението; 

- осигуряване на електрозахранване в райони с разрушена енергоснабдителна 

мрежа; 

-  помощ на бедстващи рибари,  

- транспортиране на болни хора и др. 

2. В оказване на помощ на населението при наводнения: 

Бяха изпълнени задачи по евакуация и спасяване на хора и животни, 

изграждане на палатки за приютяване на пострадало население, доставяне на 

питейна вода, храни и медикаменти на населението, отводняване на 

територии и наводнени къщи и прокопаване на канали през дигите на реките 

с инженерни машини. 

От състава на Сухопътни войски взеха участие 5 военни формирования, в 

следните райони: 



В района на с.Бисер, общ.Харманли: 

- от военните формирования  в Пловдив, Стара Загора и   Хасково с личен 

състав  120 военнослужещи, техника – 25 бр.;  

В района на гр. Харманли и Свиленград 

- от военните формирования  в  Стара Загора и  Хасково, с личен състав  194  

военнослужещи, техника – 75 бр., водоноски – 32 бр; 

Вертолети от авиобаза  Крумово  изпълниха задачи по разузнаване на 

обстановката,  търсене и спасяване на бедстващи хора в района на с.Бисер.   

 

 3. В оказване на помощ на населението при земетресения: 

В следствие на земетресението през май 2012г. беше разрушен мост на 

Владайска река в квартал Владая, гр.София.   

Инженерният батальон в  Пловдив от състава на Сухопътните войски изгради  

временен мост с дължина 10 метра с 1 машина от комплекта ТММ . 

  

4.В оказване на помощ на населението при гасене на пожари: 

4.1 От състава на СВ – 5 военни формирования в състав 305 военнослужещи и 

31 бр.техника, действаха в следните населени места: 

-от военното формирование в Благоевград - гасене на пожар в района на 

местността „Бели бор“, община Рила и с. Горно Раково, област  Кюстендил  / 

2 дни /  ;  

- от военното формирование в Ямбол  - гасене на пожар в района на 

гр.Елхово; 

- от военното формирование в  Хасково  - гасене на пожар в района на селата 

Родопи и Любеново, обл. Хасково / 2 дни/ ; 

- от военното формирование в  Стара Загора  -  гасене на пожар в района на с. 

Сулица, общ. Стара Загора; 

- от формирование на стационарната КИС - гасене на пожар в района на с. 

Голема Раковица, общ. Елин Пелин; 



4.2.  От състава на ВВС – авиобаза  Безмер - гасене на пожар в района на 

гр.Елхово; 

Вертолети  Ми-17 от авиобаза   Крумово се включиха активно и гасиха  

пожари в районите на: местността „Бели бор“, община Рила, резерват 

„Дупката“, община Батак, връх  Мечит, природен парк Рила, селата Хлябово, 

Българска поляна, Главан, Орлов дол, Голям Дервент, община Елхово, 

с.Пастра, общ.Рила, селата Гюловица, Козичино и Горица, общинаПоморие, 

селата Лютово, Бабяк и Гълъбово, община Белица, хижа Соколица, 

местността Чуй дере, резерват „Бистришко бранище“ – национален парк 

Витоша, резерват „Дупката“, природен парк „Рилски манастир“, селата 

Сливово и Градец, община Средец, природен парк „Рила“ – връх Равни чал, 

община Костенец; 

4.3. От състава на ВМС – военнослужещи от база Бургас участва в  гасене на 

пожари в районите на община Созопол, Черноморец, Средец и селата 

Вълчаново, Гранитец,Сливово, Факия и Момина църква. 

 

5. В унищожаване на невзривени бойни припаси: 

Участвали са общо 16 групи за разузнаване и унищожаване на открити 

невзривени боеприпаси и са осъществени 144 намеси, при което са 

унищожени 1009 бр. боеприпаса.   

 

6. Участие на летателни средства от ВВС и ВМС в оказване на помощ 

при изпълнение на специални задачи - евакуация и транспортиране на 

пострадали:  

- от авиобаза  Крумово с един  вертолет AS-532 “Кугар” е извършена 

авиомедицинска евакуация и транспортиране на пострадал турист от района 

на връх Малка Каменица; 

-  от авиобаза Крумово с един  вертолет AS-532 “Кугар” е транспортиран 

пострадал при авария в района на гр.Русе; 

- от транспортната група Враждебна с един самолет „Спартан“ са 

транспортирани от и до София медицински екипи и пострадали при бомбения 

атентат в района на летище Сарафово; 



-  от авиобаза Крумово с един  вертолет AS-532 “Кугар” са транспортирани 

пострадал парапланерист в района на връх Равнец, община Сопот и 

пострадалите при лавината в Рила 3-ма алпинисти ; 

- от в.ф. 24900 – Враждебна със един самолет „Спартан“ са транспортирани 

до София пострадали при ПТП военнослужещ и семейството му; 

-   от в.ф. 36940 – Варна  един  вертолет AS-565 “Пантер”  е участвал в 

спасяване на моряк от марокански произход, скочил от борда на кораб и 

доставка на кръв и кръвни продукти в община Добрич. 

 

7. Дейности по прочистване от взривни остатъци и невзривени 

боеприпаси  

На 3 август 2012 г. приключи съвместната многонационална операция 

„Горещо лято 2011” за дълбочинно прочистване от невзривени боеприпаси на 

войскови район Челопечене, водните площи в двукилометровата зона от 

епицентъра на инцидента, контролно повърхностно прочистване от 

невзривени боеприпаси на част от войсковия район и повторно повърхностно 

прочистване на част от защитената зона от Натура 2000 – “Рибарници 

Челопечене”. В операцията участваха общо 150 военнослужещи от 

въоръжените сили, както и представители на Международния фонд за 

разминиране и оказване на помощ на засегнатите от мини с екипи на 

американската фирма „Sterling” и на Регионалния център за подводно 

разминиране от Черна гора. В резултат на операцията е извършено 

дълбочинно прочистване на 33 012 декара сухоземни площи и на 226 431 

декара водни площи. Допълнително повторното повърхностно прочистване 

беше извършено на част от защитената зона от Натура 2000 – „Рибарници 

Челопечене” с площ от 153 декара. В хода на операцията бяха открити общо 

160477 бр. невзривени боеприпаси, като бяха унищожени 71823 бр. За 

последващо унищожаване останаха 88654 бр. боеприпаси с калибър под 23 

мм., взриватели, ръчни противотанкови гранати и взривни остатъци. 

Предстои тяхното поетапно обезвреждане и унищожаване в съответствие с 

изготвения за това график. 

На 20 септември 2012 г. приключи операция „Чист хоризонт” по 

прочистването от невзривени боеприпаси на прилежащата територия в радиус 

до 3 км. от мястото на инцидента от външната страна на складова база за 

боеприпаси „Стралджа-Мараш” в района на Петолъчката. Задачата по 

прочистването беше изпълнена от специализирани тактически група в състав 



всекидневно до 100 военнослужещи от Сухопътни войски и 19 бр. специална 

техника. При операцията бяха разузнати и прочистени терени с обща площ    

28 050 декара, като бяха открити общо 45 213 бр. боеприпаси и взривни 

остатъци. 129 бр. бойни припаси бяха унищожени на място, а 45 084 бр. 

боеприпаси бяха сдадени обратно в складова база „Стралджа – Мараш“. 

Във всички от посочените задачи участваха и професионалните екипи от 

Военна полиция и ВМА. 

Общо за 2012г. формирования за овладяване и/или преодоляване на 

последствията от бедствия участваха над 350 пъти в оказване на помощ на 

населението при бедствия, с обща численост на участвалия личен състав 

около 3000 военнослужещи и 780 единици техника. Общо изразходените  

финансови средства са в размер около 750 000 лв. (без финансирането на 

полети за изпълнение на специални задачи за разузнаване, гасене на пожари и 

участие във ВИП деня на учение „Защита 2012“ в размер на 963 929 лв.)  

През годината експерти от дирекция „Операции и подготовка“ участваха в 

междуведомствени работни групи за разработване на 3 плана на национално 

ниво: за авария в АЕЦ, за наводнения и за земетресения; Наредба за 

условията и реда за провеждане на евакуация и разсредоточаване при 

бедствие, Наредба за реда, начина и компетентните органи за установяване на 

критичните инфраструктури и обектите им и оценка на риска за тях, Наредба 

за намаляване на риска от бедствия. Формиран беше Консултативния съвет за 

подпомагане на МС при формиране на държавната политика в областта на 

защита при бедствия с председател вицепремиера Цветанов и член зам. – 

министър Радев.Проведоха се редица форуми и семинари, на които се 

обсъждаха въпросите по бедствията. 

Изводът от всичко казано до тук е: Въоръжените сили разполагат с мотивиран 

и подготвен състав за посрещане на предизвикателствата на природата и 

причинени от човешки грешки нещастия, за което получават и заслужената 

благодарност на ръководството на МО, органите на местната власт и 

обикновените хора. 

 

 

          


