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Информация за участието на Въоръжените сили на Република България в 

мисии и операции в периода от 1 до 30 септември 2018 г. 
 

 

През месец септември 2018 г. личният състав на българските военни 

контингенти, участващи в операции и мисии извън територията на страната, 

изпълняваше задачи както следва:  

Мисия на НАТО за подготовка, съветване и подпомагане в 

Афганистан „Решителна подкрепа” (Resolute Support) 

1. Кандахар  

 

Тридесет и шестият български военен контингент изпълнява задачи, 

свързани с осигуряване на охраната и отбраната на КПП-4 на база „Летище 

Кандахар” и поддържане на взаимодействието с коалиционните партньори.  

Продължава изпълнението на задачата по наблюдение и оценката на 

обстановката в провинция Кандахар с цел осигуряване безопасността на 

българските военнослужещи, изпълняващи задачи в база „Летище Кандахар” и 

екипа съветници. 

Проведени са поредица от срещи с командния състав на Командването за 

подготовка, съветване и подпомагане „Юг“ (TAAC-S) и командването на база 

„летище Кандахар“. 

Военнослужещите от екипа от съветници продължават участието си в 

организирането и осигуряването на процеса по съветване на афганистанските 

формирования от състава на 205 корпус на афганистанската армия и 

взаимодействието с коалиционните партньори.  

Ротата за охрана продължава да изпълнява задачи по осъществяване на 

пропускателния режим и охраната на КПП-4 на базата.  

 В тържествена обстановка бяха отбелязани официалните празници - Деня 

на Съединението на Княжество България и Източна Румелия – 6 септември и 

Деня на независимостта на България - 22 септември. Със заповед на 

националния командир бяха наградени отличили се военнослужещи. 

 

2. Кабул 

 

 Военнослужещите от българския контингент в щаба на мисията на НАТО 

за подготовка, съветване и подпомагане в Афганистан „Решителна подкрепа”  

изпълняват функционалните си задължения, съгласно стандартните оперативни 

процедури и длъжностните си характеристики. Участвали са в множество 

работни срещи, брифинги и семинари.  
 

Операцията на НАТО в Косово  

През периода обстановката в Република Косово остава относително 

стабилна.  



2 2 

Провеждани са работни срещи с представители на Министерството на 

силите за сигурност и Командването на Сухопътните сили на силите за 

сигурност на Република Косово. Военнослужещите участваха в редица брифинги 

и срещи, организирани от щаба на КФОР, както и в работни групи за обмен и 

анализ на разузнавателна информация в интерес на операцията.  
 

Операция на Европейския съюз „АЛТЕА” в Босна и Херцеговина 

Обстановката по сигурността в зоната на операцията остава относително 

спокойна и стабилна. Нивото на риск се оценява като ниско. 

Военнослужещите от българския национален контингент изпълняваха 

функционалните си задължения съгласно бойния ритъм на щаба на операцията 

на Европейския съюз „Алтеа” и стандартните оперативни процедури в областта 

на медицинското и логистичното осигуряване, охраната на силите, подготовката 

на механизирани подразделения и контрола на придвижването. Същите 

участваха в поредица брифинги, конференции и работни срещи.  

На церемонията по смяна на националния контингент на Полша, на 25 

септември, командирът на националния контингент полковник Николай Киров и 

капитан Мирослава Събева бяха наградени с медали за личния им принос за 

подпомагане участието на полските военнослужещи в операция АЛТЕА. 

За проявен висок професионализъм по време на операция по реална 

евакуация на пострадал военнослужещ, на подп. Ангел Ангелов – офицер по 

планиране на медицинското осигуряване  бе изказана лична похвала пред строя 

от командира на операцията и му бе връчен плакет-награда за ръководения от 

него екип. 

 

Операцията на Европейския съюз за военни наблюдатели в Грузия 

Мисията за наблюдение на Европейския съюз (EUMM) продължава да 

играе ключова стабилизираща роля в Грузия. Изграждането на доверие остава 

основен аспект от нейната работа.  

Основна задача на българските наблюдатели остава участието им в 

патрулирането по Административната гранична линия на Грузия с Абхазия, 

съгласно графика на полевите офиси „Гори“, „Зугдиди” и „Мтсхета” и 

изпълнението на задачи, поставени от щаба на наблюдателната мисия на 

Европейския съюз.  

  

Военноморска операция на Европейския съюз „Аталанта”  

 

Продължава участието на един български военнослужещ във 

военноморската операция на Европейския съюз „Аталанта”, в състава на 

оперативния щаб в Нортууд, Великобритания. Той изпълнява задачи поставени 

от щаба на операцията и функционалните си задължения, съгласно длъжностната 

си характеристика.    

Операцията на Европейския съюз „Аталанта” за противодействие на 

пиратството в Аденски залив и Индийски океан е свързана с изпълнение на 
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задачи по патрулиране в определени райони с готовност за противодействие на 

сигнали за пиратски инциденти, осветяване на надводната обстановка и 

събиране на информация за активността (на хора, плавателни съдове и др.) в 

крайбрежната зона на Сомалия и на брега, извършване на мониторинг на 

риболовната активност и провеждане на срещи с представители на местните 

власти, социални и религиозни лидери с цел въздействие за недопускане 

организирането на пиратски групи. 

  

Мисията на Европейския съюз в централната част на Средиземно 

море EUNAVFOR „SOPHIA”  

 

Силите и средствата на операцията EUNAVFOR „SOPHIA” изпълняват 

задачи по контрол на корабоплаването край бреговете на Либия и  

предотвратяване на незаконен трафик на оръжие, нелегален превоз и трафик на 

хора в южната част на Средиземно море, както и обучение на Военноморските 

сили  и бреговата охрана на Либия. Към настоящият момент в операцията 

участват с личен състав, плавателни и авиационни средства от 26 страни членки 

на Европейския съюз. 

Българският военнослужещ координира и изпълнява задачи в интерес на 

командващия операцията EUNAVFOR „SOPHIA” и оперативния щаб,  участва в 

заседанията на групата за мониторинг на операциите на ЕС.  

 

Мисия на Европейския съюз за обучение на силите за сигурност на 

Мали (EUTM) 

Обстановката в столицата Бамако - Мали през месец септември 2018 г. е 

непроменена, относително спокойна, няма сведения за предстоящи безредици и 

протести. Но обстановката в другите райони на страната остава напрегната и с 

висока степен на риск. Българските военнослужещи – медици поддържат 

непрекъсната готовност за медицинско осигуряване и медицинска евакуация в 

щаба на мисията, участват в ежедневни брифинги, регулярни амбулаторни 

прегледи и ежеседмични тренировки.  

 

Плаващия щаб на постоянната военноморска група на НАТО №2 

(Standing NATO Maritime Group /SNMG2/) 

 

 Продължава участието на един офицер от Военноморските сили на 

Република България в плаващия щаб на SNMG2, развърнат на борда на 

английския кораб HMS DUNCAN – флагманския кораб на групата. Офицерът 

изпълнява задълженията си съгласно длъжностната характеристика.  

 

   


