УЧАСТИЕ НА БЪЛГАРСКИ ВОЕННОСЛУЖЕЩИ В ОПЕРАЦИИТЕ
НА НАТО И ЕС В БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА
СТАБИЛИЗИРАЩИ СИЛИ НА НАТО В БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА
(SFOR) - ПРИКЛЮЧИЛА
На 20 декември 1995 г. Мироопазващите сили на ООН в бивша Югославия
(UNPROFOR) прехвърлиха отговорността за сигурността и мира в Босна и
Херцеговина и на ръководените от НАТО сили (Implementation Force, IFOR).
В изпълнение на Дейтънското споразумение, за по-малко от година IFOR
успя да раздели трите враждуващи фракции, воюващи повече от 42 месеца, да
подпомогне провеждането на избори и да осигури завръщането на повече от
230,000 бежанци. Мандатът на IFOR приключи на 20 декември 1996 г., когато
отговорността за сигурността в Босна и Херцеговина беше поета от SFOR.
Инженерен, транспортен и механизиран взвод и охранителна рота от
Българската армия се включиха в SFOR. Инженерният взвод с личен състав
от 36 военнослужещи участваше в SFOR в състава на холандския контингент
от 20 юни 1997 г. до 1 ноември 2001 г. като българските военнослужещи
съвместно с холандските си колеги извършваха ремонт и строителство на
обществени сгради и пътища.
Транспортният взвод участваше в състава на групата ХЕЛБА / БЕЛУГА от 20
юни 1998 г. до 15 януари 2001 г. с личен състав от 26 военнослужещи и 10
автомобила. Българските военнослужещи изпълняваха транспортни задачи по
превозване на материални средства, хуманитарни помощи, гориво,
конструкции за смяна на временните мостове с постоянни и др.
Седем военнослужещи по гражданско-военно сътрудничество участваха в
щаба на SFOR от август 1998 г. до края на операцията.
Механизираният взвод с личен състав от 38 военнослужещи и техника бе
включен в състава на холандския контингент от 13 ноември 2001 г. Те
изпълняваха реални оперативни задачи по патрулиране, проверки и
дежурства в контролни пунктове.
Охранителната рота към щаба на SFOR с личен състав от 149 военнослужещи
и техника се включи в операцията от 2 януари 2002 г. Ротата осигуряваше
охраната, отбраната и пропускателния режим на щаба на SFOR, разположен в
база “Бутмир” - Сараево.
На 2 декември 2004 г. в база "Бутмир" се състоя официална церемония по
предаване на мисията на НАТО в Босна и Херцеговина SFOR на военната
операция на Европейския съюз EUFOR (операция "Алтеа").

