Национални и многонационални военни учения – “ЛЯТО 2019”

По инициатива на НАТО за засилване на мерките за сигурност в Югоизточна
Европа и Черноморския регион през май и юни 2019 г. на териториите на
България, Румъния, Унгария, Хърватия, Словения и Северна Македония се
проведоха серия от национални и многонационални военни учения, свързани
помежду си.
В периода от 26 май до 28 юни 2019 г. на територията на България се проведоха
учения, в които участваха военнослужещи, щабове и военни формирования с
щатно въоръжение, снаряжение и бойна техника от въоръжените сили на
България, САЩ, Великобритания, Украйна, Гърция, Северна Македония, Канада и
Италия. В тях се включиха до 6000 (шест хиляди) души, до 1200 единици сухопътна
техника и въоръжение и до 80 военни въздухоплавателни средства.
Ученията се проведоха в изпълнение на „Споразумението между правителството
на Република България и правителството на Съединените американски щати
(САЩ) за сътрудничество в областта на отбраната”, „Плана за подготовка на
Въоръжените сили на Република България през 2019 година” и „Плана за
съвместна българо-американска подготовка в страната и в чужбина през 2019
година”. Преминаването през и пребиваването на територията на нашата страна
с невоенен характер на съюзнически и чуждестранни въоръжени сили във връзка
с провеждането на ученията беше разрешено с решение на правителството,
прието на заседание на 24 април 2019 г.
Общото планиране на ученията се извърши под ръководството на командващия
на Сухопътните войски на САЩ в Европа съвместно със страните домакини.
Ръководството и контролът на ученията се осъществи от многонационална
структура, разположена в гр. Графенвьор, Германия.
В района на българо-американското съвместно съоръжение на Учебен полигон
„Ново село” под ръководството на Съвместното командване на силите беше
развърната национална структура, която осъществи общото ръководство и
контрола на ученията на територията на нашата страна и координира участието
на Въоръжените сили на Република България в свързаните учения и структури
извън територията на страната. Директор на национална структура за
ръководство и контрол на учението беше генерал-майор Иван Лалов –
заместник-командващ на Съвместното командване на силите.
Участието в тези учения беше израз на съюзна решимост, сплотеност и взаимна
ангажираност към сигурността в Черноморския регион. Целта бе
усъвършенстване на оперативните способности и постигане на съвместимост
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във войските на национално и съюзническо ниво.

ТАКТИЧЕСКО УЧЕНИЕ С БОЙНИ СТРЕЛБИ „STRIKE BACK - 2019” .

Проведе се в периода от 6 юни до 21 юни 2019 г. на Учебен
полигон „Ново село” с участието на до 600 военнослужещи от
Въоръжените сили на България /механизиран батальон и
самоходен артилерийски дивизион от 2-ра механизирана бригада,
танкова рота от Центъра за подготовка на специалисти, както и
средства за непосредствена авиационна поддръжка от състава на ВВС. В
учението участваха до 200 военнослужещи от Сухопътните войски на САЩ
(една механизирана рота), Албания (един пехотен взвод), Северна Македония
(един пехотен взвод) и Гърция (един танков взвод и три вертолета за
непосредствена авиационна поддръжка).

СЪВМЕСТНО ТАКТИЧЕСКО УЧЕНИЕ С БОЙНИ СТРЕЛБИ
„ШАБЛА 2019 г.”.

Проведе се в периода от 27 май до 16 юни 2019 г. на зенитния
полигон на ВВС „Шабла”. В него участваха до 1200
военнослужещи от Военновъздушните сили (авиобази Граф
Игнатиево и Крумово, формирования на зенитно-ракетни войски,
логистични и комуникационни специалисти и подразделения),
Сухопътните войски (формирования за противовъздушна отбрана от 2-ра
механизирана бригада; Бригадното командване в Благоевград, Единния център
за начална подготовка и 101-ви алпийски планински полк; самоходна батарея от
4-ти артилерийски полк в Асеновград, формирования за логистична поддръжка)
и Военноморските сили (стрелци-зенитчици и стрелци-оператори от ВМС и
кораби за осигуряване безопасността на провеждането на учението). В „Шабла 2019 г.“
участваха също до 80 военнослужещи от Командването за
противовъздушна отбрана на Сухопътните войски на САЩ в Европа със
съответното въоръжение (до 6 зенитно-ракетни комплекси „Авенджър” и до 6
зенитно-ракетни комплекси „Стингер”).
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„SABER GUARDIAN - 2019”
Многонационално учение, ръководено от Сухопътните сили на
Република Румъния и Командването на Сухопътните сили на САЩ в
Европа, проведено от 3 до 24 юни на територията на България,
Унгария и Румъния. От 2013 г. насам, учения от поредицата „Saber
Guardian“ се провеждат всяка година последователно на територията
на България, Румъния и Унгария и са част от съвместната тренировъчна
програма на Европейското командване на САЩ. „Saber Guardian 17“ беше наймащабното в сравнение с предходните учения от тази поредица и допринесе за
усъвършенстване на съвместната и многонационална оперативна съвместимост
чрез серия от различни учения със съюзнически и партньорски държави.
„SABER GUARDIAN - 2019” включва извършване на марш/придвижване на
участващите формирования до тренировъчните полигони/, компютърноподпомагано командно-щабно учение, медицинско учение/търсене, спасяване и
евакуация на пострадали/, въздушен десант, учение за преодоляване на водна
преграда „WET GAP CROSSING” .
-

РАЗПРЕДЕЛЕНО

КОМПЮТЪРНО-ПОДПОМАГАНО

УЧЕНИЕ „SABER GUARDIAN

КОМАНДНО-ЩАБНО

- 2019”. - проведено от 3 до 9 юни 2019 г. в

Румъния, с участието на военнослужещи от САЩ, Румъния, България, Унгария,
щаба на Многонационалната бригада „Югоизток” в Румъния и др. Българските
участници бяха от щаба на 2-ра механизирана бригада от състава на
Сухопътните войски, щаба на Съвместното командване на силите и
Националния военен учебен комплекс „Чаралица”.
- УЧЕНИЕ „WET GAP CROSSING” проведено за времето от 10 до 24 юни в района
на Слобозия и Бутошани, Румъния. В него участваха до 30 военнослужещи от
служба „Военна полиция” с въоръжение, екипировка и техника.

УЧЕНИЕ „DECISIVE STRIKE - 2019” - учение на Въоръжените сили
Република Северна Македония, проведено от 6 до 18 юни на Учебен полигон
„Криволак” на територията на Северна Македония с участието на
военнослужещи от Република Северна Македония, САЩ и България. В него
взеха участие до 20 военнослужещи от 68-ма бригада „Специални сили”.
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ВЪЗДУШНО-ДЕСАНТНОТО УЧЕНИЕ
„SWIFT RESPONSE -2019”

Учение на Командването на Сухопътните сили на САЩ в Европа,
проведено на територията на България, Хърватия и Румъния от 10
до 24 юни 2019 г. В България се използваха следните райони:
летище Пловдив, летището с отпаднала необходимост
„Чешнегирово”, Базата за предно разполагане - Безмер и Учебен
полигон „Ново село”. Участваха военнослужещи от САЩ/ 2 бригада от
82 въздушно-преносима дивизия/, Канада, Италия, България (от състава на
Сухопътните войски, Военновъздушните сили и Военномедицинска академия).
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