
 
 

 

Участието в мисии и операции  

за изграждането и развитието  

на способностите на българските  

въоръжени сили 

  
1. Анализ на участието на българските въоръжените сили в 
операции и значението му за подобряване на отбранителните 
способности. 
 Участието БА в операции за поддържане на международния 
мир и сигурност допринася за: 
а) повишаване на оперативната съвместимост на нашите 
формирования с тези на НАТО и ЕС; 
б) повишаване на доктриналната и бойната подготовка на БА; 
в) разширяване на опита и интелектуалния потенциал на 
военнослужещите и най-вече на офицерския корпус; 
г) усвояване на нови ТТП, СОП и правила за поведение, които 
се пренасят като добри практики и боен опит в БА; 
д) издигане на международния престиж на България сред 
съюзниците и партньорите; 
е) участието косвено оказва влияние и върху подобряването на 
процесите на планиране и изпълнение на основните мисии на 
БА; 
ж) отбранителните способности на страната не се влияят много 
от по-горните дейности, а по-скоро от осигуряването на 
необходимите ресурси - човешки, материални и финасови, за 
изграждането, подготовката  и изполването на ВС за 
изпълнение на конституционните им задължения. 
 
2. По участието в мисии след 2014 г. след изтегляне на по-
голямата част от контингента от Афганистан 
Съвременната среда за сигурност е непредсказуема и нашето 
предвиждане е, че  БА и в бъдеще ще участва в 
подобни операции след санкция на СС на ООН в различен 
формат (НАТО, ЕС или друг). 



3. Начини за съхраняване и запазване на натрупания боен опит 
предвид намаляващото оперативно темпо. 
Необходимо е да се институционализира в БА Система за 
обобщаване, анализиране, формулиране, разпространяване и 
сухранение на бойния опит от операциите. За това е 
необходимо да се формират работни органи, да се установят 
работни процедури, да се създаде необходимата 
инфраструктура на системата и на изхода си тя да произвежда 
някакви продукти: брошури, бюлетини, електронна база от 
данни.  
 
Изводи: 
1. Досегашното ни участие в операции бе сравнително 
адекватно и според нашите възможности. Можеше да има по-
голямо участие от Силите за специални операции. 
2. Предвид ограничените ресурси за отбрана България следва 
още малко да редуцира ангажимента си в Афганистан след 2014 
г. Освен това финансирането за бъдещо участие в операции 
следва да извън военния бюджет, както е в САЩ. Така се бъдат 
осигурени малко повече ресурси за инвестиционни разходи. 
3. Намаленото участие в операции след 2014 г. следва да бъде 
компенсирано с по-голямо участие в съвместни съюзни учения 
и тренировки, вкл. извън страната. Това ще съхрани и повиши 
оперативната съвместимост на нашите сили.  
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