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Приносът на БА в изграждането на 
военните способности на НАТО и ЕС 

МИНИСТЕРСТВО НА ОТБРАНАТА 
 

ДИРЕКЦИЯ “СТРАТЕГИЧЕСКО ПЛАНИРАНЕ” 

Полковник Цветан Цолов 

Presenter
Presentation Notes
Уважаеми ..............................Имам удоволствието в рамките на 20 минути да Ви запозная с приноса на БА в изграждането на военните способности на НАТО и ЕС.Тема, която винаги е стояла на нашето внимание в предприсъединителния период и с особено значение след нашето присъединяване към тези две организации. Съвсем основателен е интереса за нашето участие и приноса ни особено в наши дни, когато говорим за недостиг на ресурси и търсене на алтернативни подходи.От една страна ние не можем да бъдем само консуматори на способности и сигурност а е необходим и нашия принос за реализиране на общите ценности. От друга страна пред българското общество винаги е стоял въпроса дали нашият принос е адекватен на това, което получаваме. Разбира се до голяма степен тези въпроси възникват в резултат на ограничената информация която може да бъде разпространявана в тази област.Надявам се днешната презентация да представи параметрите на нашето участие в изграждането на военните способности на НАТО и ЕС.
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Съдържание 

• Участие на РБ в Процеса на планиране нa отбраната                  
в НАТО (NDPP) 

• Приоритетни области за развитие на ВС на РБ 

• Анализ на пакета Цели за способности  2013 

• Използваемост на Въоръжените сили 

• Участие в Инициативата на НАТО “Smart Defense” 

• Участие в Инициативата на ЕС “Pooling & Sharing” 

• Участие в други многонационални проекти 

Presenter
Presentation Notes
На екрана виждате съдържанието на презентацията: Участие на РБ в Процеса на планиране нa отбраната в НАТО (NDPP)Приоритетни области за развитие на ВС на РБ, съобразени с предложенията на НАТО Анализ на пакета Цели за способности  2013 Използваемост на Въоръжените сили Участие в Инициативата на НАТО “Smart Defense” Участие в Инициативата на ЕС “Pooling & Sharing” Участие в други многонационални проекти
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изпълнението 
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резултатите Повишаване на 

способностите на 
Алианса 

Изпълнение на процеса на планиране 

Presenter
Presentation Notes
	Целта на Процеса на планиране на отбраната в НАТО (NDPP) е “….да осигури рамката, в която да се хармонизира националното отбранително планиране и Процеса на планиране на отбраната на Алианса за ефективно постигане на поставените цели.  Той подпомага изграждането и предоставянето на необходимите сили и способности, които са оперативно съвместими, адекватно оборудвани, военни и невоенни, за участие в пълния спектър от мисии и операции на Алианса.         Процесът на отбранително планиране в НАТО (NDPP) се явява централен механизъм за определяне на необходимите за изпълнение на нивото на амбиция на Алианса способности и насърчаване на тяхното развитие и придобиване. За тази цел, той е изграден като структуриран процес, позволяващ гъвкавост на планирането за посрещане на промени в средата и нуждите, както на Алианса, така и на отделните страни-членки. Процесът на планиране на отбраната в НАТО е структуриран в следните пет основни етапа:ФОРМУЛИРАНЕ НА ПОЛИТИЧЕСКИ УКАЗАНИЯ:Целта им е да установят единна рамка за отбранително планиране, в която са формулирани общи цели и задачи за изграждане на необходимите способности и сили за постигане на заложеното Ниво на амбиция (Level of Ambition) на Алианса.ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ИЗИСКВАНИЯТА ЗА СПОСОБНОСТИ:На основата на определеното в Политическите указания Ниво на амбиция, Стратегическите командвания разработват Минималните изисквания за способностите (Minimum Capability Requirements - MCR) необходими за неговото постигане. Впоследствие, на базата на сравнението на MCR с наличните и планирани национални, многонационални и колективни способности за операции на НАТО се извеждат областите с недостиг от способности, които според риска от техния недостиг се приоритизират в Приоритетни области с недостиг (Priority Shortfall Areas – PSA). Нов момент в NDPP е изискването за изграждане на невоенни способности и експертиза, основно в областта на стабилизирането и възстановяването, която да осигури необходимата синергия между НАТО и различните граждански фактори в района на операцията.В момента се намираме на Етап 3РАЗПРЕДЕЛЯНЕ НА ИЗИСКВАНИЯТА И ПОСТАВЯНЕ НА ЦЕЛИ: В тази стъпка определените Минимални изисквания за способности (Minimum Capability Requirements - MCR) се разпределят за изпълнение между страните-членки под формата на Цели за способности, които се подразделят на национални, многонационални и колективни цели.ПОДПОМАГАНЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО;В тази стъпка компетентните структури от НАТО проследяват изпълнението и оказват помощ на нациите и на структурите за изпълнение на ЦС.ПРЕГЛЕД НА РЕЗУЛТАТИТЕВ хода на тази стъпка се извършва оценка на извършеното от нациите, на техните национални планове, напредъка по многонационалните и колективни проекти за изпълнението на задачите, определени с Политическите указания. 
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Връзка на националното планиране с 
планирането на НАТО 

NDPP 

Национално  
планиране 

Цели за 
способности 

Преглед 
(DPCS) 

Presenter
Presentation Notes
На този слайд е изобразена взаимовръзката между националното и съюзно планиране. Двата процеса макар и относително самостоятелни са свързани и се влияят силно един от друг.От една страна приетите от нациите за изпълнение цели за способности следва да залегнат в съответните национални планове, като по този начин, определяните от Алианса цели за способности влияят върху развитието на отбранителните способности на нациите, от друга страна процесът на преглед на способностите, при който се отчитат промените в националните планове, изпълнението на поставените пред нациите цели, промените в средата, поуките  от практиката от операциите и др. фактори влияят на отбранителното планиране на Алианса. 
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Приоритетни области за развитие на 
способности за България  

Presenter
Presentation Notes
За първи път тази година от страна на НАТО за България бяха посочени приоритетни области за развитие на способности и конкретни приоритетни цели.Като приоритетни области за развитие на способности за България са:Оперативната съвместимост, способностите за развръщане и поддръжка в операции на формированията от СВОперативно съвместими мрежи за силите за развръщане на оперативно и тактическо нивоНарастване броя на новите колесни бронирани и многофункционални машиниСистемите за самозащита на летателни апаратиБойните способности, оперативната готовност и дните на море на корабитеСпособностите за борба с морски мини, чрез поддържане на два миночистачни кораба клас "Sonya"Способностите за водене на разузнаванеСпособности по ядрена,  химическа и биологическа защита

http://dnes.dir.bg/2008/11/03/gallery3551582_0.html
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Обща рамка на предложения  
пакет от способности 

Пакет Цели за способности 2013 

Предложени 
56 цели за способности 

Предложени  
55 формирования 

Presenter
Presentation Notes
Обща рамка на пакета от способности:                        В пакета ЦС-2013 към България са поставени 56 Цели за способности и са предложени за изграждане 55  формирования за нуждите на колективната отбрана.
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56 цели за способности 
38  от ЦВС-2008 

18 нови 

Връзка на пакета ЦС-2013 с ЦВС-2008   

55 формирования 

35 от ЦВС-2008 

20 нови 

Presenter
Presentation Notes
Връзката на пакета Цели за способности 2013 с пакета Цели на Въоръжените сили 2008 е следната:От 56 Цели за способности 38 се явяват продължение на цели от предишния пакет ЦВС 2008, останалите 18 са нови От предложените за изграждане 55 формирования 35 се явяват продължение на цели от предишния пакет, останалите 20 нови формирования се разпределят както следва:
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Пакет Цели за способности 2013 

Предварителна национална позиция 

Предложени 
56 цели за способности  

от тях 18 нови 

Предложени  
55 формирования  

от тях 20 нови 

Неприети 
3 цели за способности 

Неприети  
7 формирования 

Presenter
Presentation Notes
Нямаме отказани от определените като приоритетни за развитие от ВС на Р България способности, но при част от тях има неприети изисквания или такива приети с ограничения;Като цяло имаме 3 отказани предложения за ЦС и 7 формирования Основната причина за отказването или отлагането на ЦС или на части от тях е несъответствие с националните планове (нямаме такива национални структури) или има недостиг на финансови средства за изграждането им в периода 2014 – 2019 г.
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Senior Female Leaders in  
Security and  Defence  България е водеща нация 

NATO CoE - Crisis Management & 
Disaster Relief  

Създаваме център 

Immersive Training 
Environments 
Individual Training and 
Education 

Multinational Joint Headquarter 
Ulm 

Подготовка за участие 

участия в съвместни учения, 
подготовка и обучение 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

 6. Multinational Cyber Defence Capability Development (MNCD2)  

 ИНИЦИАТИВА НА НАТО “SMART DEFENSE” 

Presenter
Presentation Notes
Инициативата “Интелигентна отбрана” на НАТО има за цел запазване на темпа на развитие на силите в условията на ограничени ресурси. Създава се възможност на страните да търсят подходи за споделяне на разходите чрез реализиране на съвместни проекти.България е водеща нация в проекта  „Female Leaders in Security and Defence: A Roadmap to Turn Potential into Capabilities“.  Към момента е назначен Проектен екип, изготвена е Концепция. Очаква се издаване на "Бяла книга" на проекта. Предстоят провеждане на кръгла маса и експертни срещи.В процес на създаване е Център за усъвършенстване и подготовка за Управление на кризи и ликвидиране на последствията от екологични катастрофи.Вземаме участие в съвместни компютърно симулирани учения и провеждането на индивидуална подготовка, развитие и споделяне на програми за индивидуално обучение и подготовка и свързване на Центровете за програми и обучение; постигане на необходимите стандарти за подготовка и обучение; В проецес на подготовка е участието ни в Многонационален Щаб за управление на операциите.Имаме готовност да се включим в съвместните усилия за повишаване на способностите за защите от кибернитични заплахи. С изпълнение на проектите по инициативата „Интелигентна отбрана“ се постига икономия на финансови средства при запазване развитието на силите на РБ в областта на отбраната. 
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ДЕКЛАРИРАНИ ФОРМИРОВАНИЯ ЗА ЕС 

Декларирани формирования за ЕС – 8 
 

 Области на участие: 
       - въздушен транспорт;  
       - инженерна поддръжка; 
       - медицинско осигуряване; 
       - подразделения от СВ, ВВС и ВМС; 
       - щабен елемент. 
 
 

Presenter
Presentation Notes
        Военният принос на Р България към Общата политика за сигурност и отбрана на ЕС се състои в предоставянето на 8 формирования, които страната ни е декларирала за нуждите на съюза.         В по-голямата си част (6 от общо 8) съвпадат с формированията, декларирани за колективната отбрана на НАТО:      
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 Helicopter Training 

 EATF (Hubs)  УЧАСТИЕ 

 MARSUR 

 В ПРОЦЕС НА РЕШЕНИЕ 

 European SATCOM Procurement Cell 
ЗАЯВЕН ИНТЕРЕС 

ПОДГОТОВКА ЗА УЧАСТИЕ 
 Multinational Joint Headquarter Ulm 

 ИНИЦИАТИВА НА ЕС “POOLING AND SHARING” 

 Multinational Medical Modular Group ПОДГОТОВКА ЗА УЧАСТИЕ 

 УЧАСТИЕ 

Presenter
Presentation Notes
С проектите по инициативата на ЕС «Обединяване и споделяне на способности» се постига икономия на средства в областта на отбраната. Р България участва в проектите:EATF - Европейски Авиационен Транспортен ФлотMARSUR -  Изграждане на Мрежа за Морско НаблюдениеЗаявен е интерес за участие в European SATCOM Procurement Cell - Придобиване на Сателитни комуникацииВ процес на подготовка е участието ни в Multinational Joint Headquarter Ulm - Многонационален Съвместен Щаб в град Улм Германия и Multinational Medical Modular Group – Многонационален Медицински МодулВ процес на вземане на решение сме за участие в Helicopter Training - Подготовка на екипажи на вертолети
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Други многонационални проекти 

- Стратегически въздушни превози 
 

- Съюзно земно наблюдение (AGS) 
 

- Многонационални Мирни Сили ЮИЕ 
      (ММСЮИЕ) 
 

- Група за експлоатация на самолети  
       “Спартан” 

Presenter
Presentation Notes
Финансовата и икономическата кризи наложиха ограничения на бюджетите за отбрана. Същевременно цената на отбранителните способности, които са обикновено и високотехнологични,  нарасна неимоверно много. България участва в няколко многонационални инициативи, преди официално да се роди идеята за Интелигентна отбрана. Такова е участието ни в Програмата за стратегически въздушни превози, Програмата за Съюзно земно наблюдение и Многонационалните мирни сили в Югоизточна Европа. България участва и в създаването на Група на държавите, експлоатиращи самолети С-27J „Спартан”. Това са все примери за прилагане на интелигентни подходи и решения. 
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Участие в многонационални операции  

Presenter
Presentation Notes
“Алтея” – осъществява се под командването на ЕС при използването на способности и средства на НАТО. Намалява присъствието на място, но се запазват способностите за наблюдение и анализ на обстановката. Участваме с 10 души в щаба на операцията и национален поддържащ елемент до 140 души.KFOR – в Косово, Участваме с 10 военнослужещи в щаба на мисията.“Актив Индевър” – Последното участие на наша фрегата бе 2009 г., като мисията включваше наблюдение на морски превози в международните води на Средиземно море.Мали – на 6 февруари 2013 г. министерски съвет прие решение за изпращане на 4 военнослужещи в мисия на ЕС за обучение на силите за сигурност в Мали. Български военни медици се грижат за здравето на щаба на операцията.Либерия – Мисия на ООН за прилагане на споразумението за прекратяване на огъня, защита персонала и сградите на ООН и подпомагане на хуманитарните дейности и реформата на националната сигурност.Грузия – Мисия на ЕС с цел осигуряване на граждански мониторинг на цялата територия на Грузия.Афганистан – Подлежи на трансформиране в периода 2012-2014 г. – 2012 г. -прекратяване на участието на медицинските екипи в Херат, намаляване на численоста на българския контингент; 2013 г. – намаляване с 30% численоста на контингента; 2014 – прекратяване на участието ни с рота в района на Кандахар, намаляване на участието със 78%.  Втори етап – след 2014 г. – участие в обучението и подготовката на афганистанските силис за сигурност.Сомалия – Операция “Оушън шилд” – участваме с един офицер в щаба на операцията.                 Операция “Аталанта” - участваме с един офицер в щаба на операцията.
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ПРИНОС НА РБ ПРИ УЧАСТИЕ В 
МЕЖДУНАРОДНИ ОПЕРАЦИИ 

- Принос към операции на НАТО – 10% от ВС 
 

- Принос към операции  
  на ООН, ЕС, коалиции                    – 2,3% от ВС 
 
 

Presenter
Presentation Notes
Ключов измерител е Приносът при участие в международни операции на НАТО, ООН, ЕС и в коалиции – това е процента от личния състав, който участва в операции.Той е показан на слайда.По отношение на този показател поддържаме сравнително добро ниво.Следва да се отчете факта, че основен е приноса на СВ, при малко участие на ВМС и незначително на ВВС.Очакваното изтегляне от Афганистан ще понижи изпълнението на този показател.



15 

БЛАГОДАРЯ ЗА ВНИМАНИЕТО ! 

Presenter
Presentation Notes
Благодаря за вниманието!
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