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ОТБРАНА НА СТРАНИТЕ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ  

И ШИРОКО МАЩАБНИ ОПЕРАЦИИ ПО ПОДДЪРЖАНЕ НА МИРА  



ПРОПУСКИ  
В СПОСОБНОСТИТЕ НА ВС 

•  мобилност и преместване  

• командни, комуникационни и 

информационни системи  

• разузнаване и събиране на сведения 

ПРИЧИНИ 
• недостиг от обвързване  

• разминаващи се национални интереси 

• липсващи импулси на политическо ниво  

• финансови затруднения в ЕС. 



ПРИОРИТЕТНИ ОБЛАСТИ  

• командване  

• разузнаване  

• комуникации  
Целта трябва да е преди всичко ВС на европейските 

държави да станат “мрежово- съвместими” и да се 

генерират съответните способности в областта на 

мрежовото подпомагане.  

• логистика/снабдяване  

• (стратегически) транспорт  

• обучение и тренировка  

• изследване и развитие 



ПОЛИТИЧЕСКИ И 

ИНСТИТУЦИОНАЛНИ МЕРКИ  

 
 

• създаване на органи със съответни 

правомощия  

• ясни и облекчени процедури за вземане 

на решения  

• осигуряване на бюджет 

Целта е повишаването на ефикасността на 

сигурността и отбраната в рамките на ЕС 



ЕВРОПЕЙСКИ МОДУЛИ ЗА ВС  

Модул 1: Трансформация 

Модул 2: Способности за  командване, управление и 

комуникации 

Модул 3: Разузнаване, добиване на сведения, охрана 

Модул 4: Транспорт и мобилност 

Модул 5: Сили за отговор и подобряване на 

способностите 

Модул 6: Мениджмънт на придобивките за 

европейските ВС 

Модул 7: Коопериране във въоръженията 

Модул 8: Многонационални съединения 



Област 1: Трансформация 

 Обща европейска стратегия по трансформацията 

 NCW – концепцията при мироопазващи и 

стабилизиращи действия 

 Общоевропейска „Transformation Roadmap‟ 

 „Roundtable on European Defence Transformation‟ 

 Европейско съвместно CD&E (EU JCD&E) 

 Учебен център за информационни операции 

 NCW- - критерий за въоръженията 

 Подпомагане на изследвания 

 Концентриране върху Network Enabled 

Capabilities 

 



Трансформация  

Доктрини 
Структура 

Обучение, Тренинг 
Оборудване 
Командване  

и управление 

Личен състав 

Инфраструктура 

Обвързване в мрежа 

Споделяне на информацията 

Оптимизация на процесите 

Повишаване на функционалността 

Влияние върху ВС 
 Концептуално да се промени посоката на  всички видове ВС 

 Високопоставена длъжност “Отговарящ за трансформацията” 

 Определяне на национален персонал за органите в ЕС 

 Трансформацията - съставна част в обучението на офицерите  

 



Област 2: Способности за Command & 

Control и комуникации 

 • Обвързване в мрежа на националните главни 

квартири 

• Приемане на „OHQ- Manning Guide‟ 

• Европейски Task- Force за комуникационна и 

командна способност 

• „Army Tactical Command and Control Information 

System (ATCCIS) 

• Развитие на общ военен комуникационен сателит 

• Развитие на европейско, базирано на софтуер 

UHF- радио 



ОБЛАСТ 3: РАЗУЗНАВАНЕ, ДОБИВАНЕ 

НА СВЕДЕНИЯ, ОХРАНА 
 • Clearing – процеси за обмен и добиване на сведения 

• Създаване на „European Intelligence Agency‟ 

• Координиране на сателитно подпомагани задачи и 

данни от разузнаване 

• Защита на критичната инфраструктура в космоса 

 

ОБЛАСТ 4: ТРАНСПОРТ И МОБИЛНОСТ 

• Изграждане на една европейска „Cargo Tracking System‟ 

• Свързване в пул на стратегическите транспортни 

капацитети 



ОБЛАСТ 5: СИЛИ ЗА ОТГОВОР 
1. Строги подходи при изпращането на войски 

2. Обществен механизъм за обратна връзка 

3. Изграждане на ERRF до устойчива система 

4. Обединяване на процесите ECAP и PCC  

5. Проверка на алтернативи за дисциплинарен ред 

6. Изравняване на правно-нормативните основи 

 
ОБЛАСТ 6: МЕНИДЖМЪНТ НА 

ПРИДОБИВКИТЕ 

1. По- интензивно обучение и квалификация 

2. Изграждане на пулове от идентични системи 

3. Усилване на колективните придобивки 



ОБЛАСТ 7: КООПЕРИРАНЕ ВЪВ 

ВЪОРЪЖЕНИЯТА 

 1. Усилване на европейската оръжейна индустрия 

2. Хармонизиране на националните цикли за планиране 

и модернизиране в сектора на въоръженията 

3. Изследвания и развитие 

4. Военно използване на „Галилео‟ 

5. Реализиране на “Euro- Hawk” 

6. Развитие на европейски хиперспектрален сателит 

7. Реализиране на компонентите Alliance- Ground- 

Surveillance (AGS) 



ОБЛАСТ 8: МНОГОНАЦИОНАЛНИ 

СЪЕДИНЕНИЯ 

1. Принципите, методите  и тактиката на 

действие 

2. Многонационалност, език и семиотика 

3. Отваряне на националните ВС за чужденци 

4. Хармонизиране на методите и принципите 

на мисиите/ “Task Force: Harmony” 

5. “EU- TÜV” за военна продукция 

 



ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА 

МЕЖДУНАРОДНИ ПАРТНЬОРСТВА 

• Наши представители във важните за 

страната модули  

• Взаимстване на европейската методиката за 

оценка на оръжейните проекти 

• Включване в съвместно финансирани 

изследователски проекти  

• Съвместно разработване на концепции и 

доктрини 

• Дидактична концепция за трансформацията 

 

 



ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА 

МЕЖДУНАРОДНИ ПАРТНЬОРСТВА 

• Информационни и комуникационни връзки между 

СКС и OHQ на държави от ЕС и EUMS. 

• Участие при разработване на OHQ- Manning Guide за 

европейските ВС 

• Корекции в прилаганата командна философия във ВС  

• Договаряне за общи стандарти и системи  

• Подпомагане при изграждането на единната система 

за командване и управление на БА  

• Обмен на висши офицери в разузнавателни служби 

• Прилагане на метода на пула навсякъде, където е 

възможно 

 

 



• Участие в работната група за хармонизиране на 

националните цикли 

• Включване в общите изследователски програми  

• Договаряне за военното използване на  

сателитната навигация „Галилео” и ползване на 

други европейски данни 

• Изграждане в МО на „Task Force” по темата 

оръжейно коопериране 

• създаване на реални бойни многонационални 

съединения в региона 

• прилагане на нови семиотични форми за контакт  

 

 

 

 

 

ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА 

МЕЖДУНАРОДНИ ПАРТНЬОРСТВА 



ОГРАНИЧЕНИЯ 

• Системата за командване и управление има 

специфични национални елементи, които 

не могат да бъдат взаимствани отвън, но тя 

трябва да е съвместима с другите. 

• Националната и нормативна база, 

регламентираща жизнения цикъл на 

оръжейните системи има пропуски 

• В нашия регион няма създадени реални 

бойни многонационални съединения 

 

 

 



DIRECTIVE  

SPECIFICITY 

COMMAND  

APROACH EXAMPLE 

Mission-Specific 

Ориентирана по 

мисията 

 

Objective-Specifik 

Ориентирана към 

Проблема/целите 

Order-Specific 

Ориентирана към 

заповеди 

Control-Free 

свободен от контрол 

Selective-Control 

селективен контрол 

Problem-Bounding 

Дефиниране на проблема 

Problem-Solving 

Решаване на проблема 

Interventionist 

итервенционистки 

Cyclic  / цикличен 

WWII German 

Германия 

Israeli Army 

Израел 

    British Army 

Великобритания 

U.S. Army 

САЩ 

Modern Soviet 

СССР (Русия) 

Chinese Army 

Китай 

C2 Capacity 

Required at Center 

Агенция за изследване на комуникационните системи  

в областта на отбраната (DISA) 

КОМАНДНИ ФИЛОСОФИИ 



• Различните командни философии 

• Различната теория и практика за 

оперативното използване на войските и 

силите и тактиката им на действие 

• Финансови затруднения.  

• Политически ограничения.  

• Различни интереси на желаещите 

партньорство 

• незнаенето на английски език 

• Различните изходни социални придобивки 

 

ОГРАНИЧЕНИЯ 



 Трябва да загърбим старите 

предразсъдъци и да ориентираме нашето 

мислене вече не срещу съседа-потенциален 

враг, а към съседа-настоящ партньор. 

Благодаря Ви за вниманието! 


