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България натрупа международен опит 
особено в последните 5 години: 2006-2011 от 
EU TACOM 2006 до Енергиен Пламък 2011 и 
поема домакинството на SEESIM 2012. Това 
създава условия за консолидиране на 
експертизата в създаване на Център по 
компетентност за военна поддръжка на 
гражданските власти - като  български 
принос за операционализация на 
всеобхватния подход в НАТО и ЕС. 

 



КПУ - ФОРМА ЗА 
ОПЕРАЦИОНАЛИЗАЦИЯ НА 

ПОДГОТОВКАТА В ПОДКРЕПА НА 
ГРАЖДАНСКИТЕ ВЛАСТИ 

 



EU TACOM SEE 2006  
 
Подобряване на възможностите за 
реагиране и координация на структурите на 
Република България за защита при бедствия 
и аварии, както и на експертите и екипите за 
реагиране на държавите-членки на 
Механизма на Общността за гражданска 
защита. 

Подобряване на оперативното 
сътрудничество между екипите на 
Гражданска защита и други отговорни 
структури на няколко страни от ЮИЕ.  



ДУНАВСКИ СТРАЖ 2007 

 
• Първото командно-щабно учение с войски и сили за реални 

действия в района на река Дунав, в граничната зона на трите 
държави.  

• Съвместно учение на националните системи за управление при 
кризи на трите страни, фокусирано върху тренирането на локален 
кризисен мениджмънт в рамките на инициативата „Партньорство 
за мир”. 

• Насочено към борбата с тероризма, справянето с екологични 
инциденти, природни бедствия и аварийни ситуации.  

• За подпомагане на дейността на междуведомствената работна 
група и с цел прогнозиране зоните на разлив, в резултат на 
покачване нивото на река Дунав, беше използвана системата за 
моделиране и симулации JCATS.  

• Нов етап на взаимодействие и координация с различните 
министерства и ведомства, както за страните-участнички, така и 
между тях. Бяха разработени процедури за съвместна работа и се 
придоби опит в управлението на кризи.  
 



Мадарски конник 2007 

MSR 

Bull 

Run 

MSR IA 

DRANG 

AO Raider 

AO Lion 

MSR 

Long 

Island 

MSR 

Long 

Island 

MSR 

Saler

no 



SEESIM 08 
Повишаване на регионалното 
сътрудничество в областта на: 
• Комуникациите; 
• споделяне и управление на 

информацията и последващи 
операции; 

• решаване на транснационални 
проблеми поради възникнали 
природни бедствия, терористични 
актове и други; 

• последващо управление на 
възникналата криза, 
възстановяване и стабилизация; 

• контратероризъм и мерки за 
разпространение на оръжия за 
масово поразяване; 

• гранична сигурност и други. 



Балкански страж 2009 

 
Основните цели на учението бяха свързани с 
подобряване на оперативната съвместимост 
между въоръжените сили в региона, 
координацията при провеждане на военни 
операции и работата в многонационална среда. 
Основно бе наблегнато на практическото 
подобряване на информационното управление, 
както и стандартизиране на оперативните 
процедури при взаимодействие с други 
граждански структури и организации.  

 



Феникс 2010 

 

http://www.facebook.com/video/video.php?v=135003273230229&oid=159499527410158&comments


Между всички ведомства участващи в 
решаването на дадена криза: 

– да се създаде единна методика за 
предварително и оперативно планиране; 

– чувствително да се подобри обмяната на 
информация; 

– да се създадат гъвкави национални 
механизми за използване на всички ресурси 
на отделните ведомства. 

 



Енергиен Пламък 2011 
 

Ще се тренира дейността на многонационална 
бригада по овладяването на различни 
инциденти, свързани с терористични актове, 
природни бедствия, асиметрични заплахи и 
гражданско-военно сътрудничество. С помощта 
на СКТ, отново ще бъдат имплементирани към 
учението различни видове експерименти  

от ролята на човешкия фактор,  

до използване на процеса на гражданско 
планиране в извънредни ситуации. 

 



SEESIM 12  

 
• Нарастналите ни възможности ще спомогнат за разчупването на 

традиционния формат на провеждането на учението и 
въвличането в планиращия процес на почти всички НАТО-вски 
организации – ACT, JWC, NC3A, JFTC; на международни, 
правителствени и неправителствени организации, като - 
EADRCC, EU MIC, INTERPOL, EUROPOL, IFRC, OPCW, UNOCHA, COE 
DAT и други.  

• Приближаването на формата до този провеждан в НАТО - ще 
подпомогне страните от региона, желаещи да се присъединят 
към Алианса, в процеса за придобиване на нови оперативни 
способности. Учението ще подпомогне и редица регионални 
инициативи, като свързването на симулационните центрове в 
една обща мрежа за обучение и подготовка в ЮИЕ. 
Използването на повече видове симулационни системи, 
модели и инструменти и свързването им в обща федерация и 
на практика ще експериментира федерацията на НАТО за 
подготовка (NTF). 
 



CoE DSCA 
 

• притежаване на широк спектър от гражданско-
военни инструменти 

• близко взаимодействие и координация  

• национален ресурс за експертна поддръжка на 
държавното управление и подготовка на висши 
ръководители за управление при кризи. 

• взаимодействие между МО, МВР, МВнР, други 
ведомства, академични институции и 
неправителствени организации - БАН, УНСС и 
други. 

 



COE ON SCA  
Централно координационно звено 
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п о д д ъ р ж а щ и  з в е н а  

Министерски съвет 
NATO EC 

      Центрове 
 управление при 
кризи 
  PSO&CS 
  Анализ и поуки 
от практиката 
  други 

 

Национален 
център за 

M&S (exist) 

Военен център за 
подготовка за 

управление при 
кризи S&R(project) 

 

Battlelab 
(project) 

 

НВУК ЧАРАЛИЦА 

База за експериментиране,  
тестване и валидиране 

PoP CFBLNet 



Развитието никога не спира ! 

Изграждай малко, тествай малко, научавай по-вече 

концепция        развитие  прилагане        развитие 

НОС 

Експерименти 

Учения 

Експерименти 

Постоянното развитие 

е единствения подход 

за постигане на  

добри резултати! 

Учения 



COE Статус 

 


