
 
 

Кръгла маса на клуб „Атлантик” в Пловдив 

АВИАЦИОННИ И СПРЕЦИАЛНИ 

ОПЕРАЦИИ ТРАСИРАТ ПЪТЯ  

КЪМ ПОБЕДАТА 
 

В хотел „Империал” в Пловдив се състоя Кръгла маса на тема: 

„Необходими национални способности за авиационни и специални операции в 

средносрочна перспектива“. Това бе първата проява на пловдивския клуб на 

Съюза на офицерите от резерва „Атлантик”. Събитието откриха председателят 

на Съюз „Атлантик” генерал-майор о. з. Ангел Златилов и заместник-кметът на 

община Пловдив полковник о. р. Георги Маринов. 

В дискусиите участваха представители от пловдивските райони 

„Северен”, „Южен” и „Тракия”. Основната презентация изнесе г-н Емил 

Вълков, началник на отдел „Обществен ред и управление при кризи” в община 

Пловдив. Компетентни бяха изказванията на майор Цветан Йончев и капитан 

Пламен Пантелеев от авиобазите в Граф Игнатиево и Крумово. 

 
Стойностна презентация направи бригаден генерал Явор Матеев, 

командир на бригадата „Специални сили”. Подполковник Красимир Ташев 

сподели идеи и опит от колегите в артилерийския полк в Асеновград. 



 
Военната болница в Пловдив бе представена от полковник д-р Ангел 

Пеев), а Регионална дирекция „Военна полиция” – от майор Димитър 

Димитров. Капитан о. р. д-р Стоян Аврамов, полковник о. р. д-р Атанас Начев 

и подполковник о. р. д-р Данчо Колибаров от Техническия университет 

представиха гледната точка на академичната общност.  

Участваха също неправителствени и патриотични организации, 

симпатизанти и членове на СОРА. Панелисти и координатори на дискусията 

бяха офицерите от резерва Вилис Цуров, Петко Лилов, Сирмо Сирмов, Стоян 

Аврамов и Атанас Чилингиров.      

По дата Кръглата маса съвпадна с обнародването на последните 

промени в Закона за отбраната и въоръжените сили (ЗОВС), отнасящи се до 

отделяне на силите за специални операции в самостоятелен вид въоръжени 

сили (бригада „Специални сили”). 

В трите панела „Авиационни операции”, „Специални операции” и 

„Поддръжка на авиационните и специалните операции” се очертаха наличните 

способности на представените формирования и възможностите за въздействие, 

които те предлагат в съответните операции. Участниците очертаха пътища за 

развитие и оптимизиране на способностите в зависимост от очакваните за 

решаване задачи. 

Ето основните насоки, очертани в дискусията: 

Засилване на гражданско-военното сътрудничество и увеличаване 

на гражданско-военните връзки с цел по-пълно разбиране и своевременно 

изпълняване на мисии и задачи. 

Формиране на по-ефективни модули за действие при критични 

ситуации и оптимизиране на командите за използване и управление с 

преподчиняването им на местните органи на властта. 



Усъвършенствуване на подготовката на личния състав и 

осъвременяване на екипировката на групите и модулите, участващи в 

специални операции. 

 
Формиране на нов и модерен авиационен парк, способен да 

осъществява ефективни въздушни операции. 

Усъвършенстване на системата за командване и управление с цел 

намаляване на времето за поставяне на задачите и незабавно реагиране при 

кризи. 

Подкрепа за промяната в ЗОВС, предоставяща самостоятелност на 

бригада „Специални сили”. 

За постигане на пълни оперативни способности е необходимо 

обединяване на бригада „Специални сили” (с бързи темпове през 2018 г.) 

със силите за специални операции на ВМС и със средствата за психологически 

операции в Българската армия в Командване на силите за специални 

операции (КССО); 

По-ефективно прилагане на възможностите на артилерията при 

поддръжка на авиационни и специални операции при разузнаване, 

целеуказване,   поразяване на малоразмерни цели, маскировка, имитация и др. 

Промяна в нормативната уредба за обучение и подбор на лекари и 

медицински специалисти за нуждите на Българската армия; 

Подобряване на медицинската материална база: транспортните 

средства за евакуация, диагностика, лечение и медицинско осигуряване при 

дейности, свързани с изпълнението на задачи в авиационни и специални 

операции. 



 
Усъвършенстване на подготовката и оптимизиране (увеличаване) на 

личния състав от структурите на Военната полиция в зависимост от 

нарасналия обем от задачи в Централна България. 

Усъвършенстване на нормативната уредба при пенсиониране на 

военноинвалидите и военнопострадалите при изпълнение на служебния им 

дълг с даване право да могат да заработват и втора пенсия. 

В хода на дискусиите бяха разяснени и други въпроси, свързани със 

стандартите на НАТО и националната сигурност при осъществяване на 

въздушни и специални операции. Различните гледни точки и коментари по 

зададените  проблеми допринесоха за по-пълното им изясняване.  

 
 



Ползата от подобни прояви идва от доброволно споделения експертен 

опит на граждани, на кадрови офицерви и резервисти с различен служебен 

ранг, специалност, възраст и управленски стаж, които изповядват общи 

ценности и са мотивирани от безкористната си обич към Отечеството. 

 


