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НЕКЛАСИФИЦИРАНО 2 

НЕКЛАСИФИЦИРАНО 

Съдържание 

• Оперативни способности на българските 
Военноморски сили; 

• Интелигентна отбрана; 

• Методология за анализ на сценариите в условията на 

Интелигентна отбрана; 

• Оценка на Оперативната среда в условията на 

Интелигентна отбрана. 

• Проекти за интегриране и коопериране - интерес за 
българските ВМС  
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НЕКЛАСИФИЦИРАНО 

ОПЕРАТИВНИ 

СПОСОБНОСТИ  НА 

ВМС 

Ефективно 

въздействие 

Развръщане и 

мобилност 

Командване, 

управление и 

комуникации 

Ефективно 

разузнаване 

Логистично 

осигуряване 

Навременна 
наличност на 

силите 

Оцеляване и 

защита на силите 



НЕКЛАСИФИЦИРАНО 4 

НЕКЛАСИФИЦИРАНО 

ПОДДЪРЖАНЕ И РАЗВИТИЕ НА 

СПОСОБНОСТИ ОТ ВМС 

Ефективно 

разузнаване  

Ефективно 

въздействие  

Командване, 

управление и 

комуникации  

Оцеляване и 

защита на силите  

 водене на РХБ разузнаване и 

наблюдение 

 разузнаване с използване на хора 

 контрол на корабоплаването 

проверка и задържане на кораби-

нарушители 

 водене на БД в морските пространства  

 изграждане и поддържане на пълна и 

опозната картина на морската обстановка 

 развитие на ИСКУ на ВМС 

 търсене и спасяване на море 

 ескорт на търговски и военни кораби 

небойна евакуация на цивилни граждани 

 противоминни операции 
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НЕКЛАСИФИЦИРАНО 

ИЗГРАЖДАНЕ НА НОВИ 

СПОСОБНОСТИ ОТ ВМС 

Ефективно 

въздействие  

Командване, 

управление и 

комуникации  

 борба с асиметрични заплахи на море 

 използване на палубни вертолети за 

изпълнение на задачи в отдалечен район 

 водене на борба с надводен противник 

на дистанции зад пряката 

радиолокационна видимост 

 обмен на информация във формата на 
тактическите линкове на НАТО за 
предаване на данни TDL (Link 11 и Link 
16)  
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НЕКЛАСИФИЦИРАНО 

Интелигентна отбрана 

Обединяване и  

споделяне на  

способности 

Установяване на  

правилни приоритети 
По-добро  

координиране  

на усилията 
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НЕКЛАСИФИЦИРАНО 

Методология за анализ на 
сценариите  

Ниво на сътрудничество и 

политическа взаимообвързаност 

Обхват на наличните средства 

+ 

+ 

-  

-  

СЦЕНАРИЙ I 

“Предварително 

изпреварване” 

(Високо ниво на 

сътрудничество/ 

Много средства) 

СЦЕНАРИЙ II 

“Тънка синя линия” 

(Високо ниво на 

сътрудничество / 

Малко средства) 

 

СЦЕНАРИЙ III 

“Europe – Lite ” 

(Слабо ниво на 

сътрудничество / 

Малко средства) 

 

СЦЕНАРИЙ IV 

“Връщане към 

Надпревара” 

(Слабо ниво на 

сътрудничество/ 

Много средства) 
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НЕКЛАСИФИЦИРАНО 

Методология за анализ на 
сценариите  

Ниво на сътрудничество и 

политическа взаимообвързаност 
+ 

+ -  
СЦЕНАРИЙ III СЦЕНАРИЙ IV 

2005 

2011 

СЦЕНАРИЙ II 

“Тънка синя линия” 

(Високо ниво на сътрудничество / 

Малко средства) 

 

СЦЕНАРИЙ I 

“Предварително 

изпреварване” 

(Високо ниво на 

сътрудничество/ 

Много средства) 

Обхват на наличните средства 
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НЕКЛАСИФИЦИРАНО 

Оценка на Оперативната среда 
 Оперативна съвместимост и 

коопериране 

ИНТЕГРИРАНЕ И КООПЕРИРАНЕ 

Мултипликатор на способности 

НАТО  
Колективна 

отбрана 

ЕС  
Военни 

способности 

Регионално 
Коопериране 
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НЕКЛАСИФИЦИРАНО 

ИНТЕГРИРАНЕ И КООПЕРИРАНЕ 

 

 

НАТО ЕС 

Регионално Регионално 

в НАТО 
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НЕКЛАСИФИЦИРАНО 

“Изграждане на способности на ВМС в 
условията на интелигентна отбрана” 

• Съвместна работа по отношение на 
предизвикателствата към сигурността в морските 
пространства 

• Обединяване на оскъдни ресурси 

• Споделяне на способности 

• Коопериране при придобиване и логистично 
поддържане 

• Оперативна съвместимост  

• Повишаване на взаимното разбиране и доверие  

• Всеобхватно мислене и приоритизиране  



НЕКЛАСИФИЦИРАНО 13 

НЕКЛАСИФИЦИРАНО 

ИНТЕГРИРАНЕ И КООПЕРИРАНЕ 
проекти интерес за българските ВМС 

НАТО  

Sea Sparrow 

Минни ловци 

Трипартит клас 

 

Програма за 

подготовка 

летци HELIDAX 

Многонационален 

център 

за координиране на 

морските превози 

Многонационален 

комитет 

за управление на 

морските превози 

Бойни групи 

на ЕС 

 

Сътрудничество в  

областта на 

военноморската 

логистика 

 

Междинни тактически 

курсове за подготовка 

на летци ISHTC 

 

Мрежа за наблюдение 

на морското 

пространство 

 

Противоминни 

способности 

 



НЕКЛАСИФИЦИРАНО 15 

НЕКЛАСИФИЦИРАНО 

• Комплексно стратегическо мислене с дългосрочна 
визия – Пътна карта за коопериране; 

• Малки проекти, които да сложат началото; 

• Оперативна съвместимост и коопериране – основен 
приоритет за българските ВМС;  

• Висока степен на интегриране – по-високи 
оперативни способности. 

 

… Act Locally While Thinking Globally … 
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НЕКЛАСИФИЦИРАНО 

Контраадмирал Пламен Манушев 

Командир на Военноморските сили 

Благодаря за вниманието ! 

Отбранителната политика на България през 
второто десетилетие на ХХІ век 

Изграждане на способности 

на ВМС в условията на 

интелигентна отбрана 


