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І. ОБЩА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД 

Анализ на съвременната среда за сигурност показва, че към настоящия 

момент тя не се характеризира с възможна заплаха от неочаквано и масово 

въвеждане на въоръжени сили в симетричен открит конфликт между няколко 

автономни държави или съюз. Като най-вероятен вариант при даден 

конфликт се очертава военно интервенционно развръщане на високо 

мобилни елементи, способни на широкоспектърни операции и развръщане на 

големи разстояния. При тази военнополитическа обстановка значително 

нараства ролята на НАТО за осигуряване на колективната отбраната на 

съюза, с главен акцент на неговия източен фланг, където попада и Република 

България. Новите съюзнически концептуални и доктринални документи са 

насочени към повишаване на способността на страните членки за провеждане 

на малки и/или големи съвместни операции [39] на стратегическо разстояние, 

чрез развръщащи се сили, осигурени с ефективна логистична подкрепа.Този 

подход за водене на бойни действия води от своя страна до създаването на 

нова основа и изисквания към процедурите за подготовката и 

осъществяването на развръщането, където ролята на логистичната подкрепа е 

безспорна, а поддръжката от страната домакин(ПСД)води до по-ефективна 

логистична подкрепа на развърнатите сили като същевременно се стреми към 

запазване на възможно най-ниски разходи. 

Поддръжката на коалиционни сили от страна домакин се основава на 

сключените меморандуми, договори и споразумения регламентиращи 

условията за предоставяне на тази поддръжка, като необходимостта и може 

да се обуслови от: 

• Дислоциране на съюзнически сили на територията на страната 

домакин за провеждане на операции (включително и по чл. 5 от 

Вашингтонския договор); 

• Провеждане на многонационални учения и тренировки на територията 

на страната домакин; 

• Преминаване на коалиционни сили през територията на страната 

домакин; 

• Постоянно пребиваване на сили на територията на страната домакин. 

Всеки един от тези случаи ще има своите особености (вид и фаза на 

операцията, специфика на учението и др.), които от своя страна ще доведат и 

до различни изисквания към необходимата ПСД. Независимо какви са 

причините изискващи поддръжка от страна домакин има един процес, който 

ще е неделима част от тях, а именно развръщането на коалиционните сили на 

територията на страната домакин. Процесът по приемане, разполагане и 

последващо придвижване (Reception, StagingandOnwardMovement – RSOM) 

като основна част от развръщането на коалиционните сили се провежда в 

широк спектър от оперативни среди1, като основно вариациите зависят от 

                                                           
1Съвкупност от условията, обстоятелствата и въздействията, влияещивърхуизползванетонаспособностите и 

определящирешениятанакомандира[14]. 
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способностите на страната домакин (пунктове за стоварване, съоръжения за 

товаро-разтоварни работи, пътна инфраструктура и др.). 

В контекста на горе изложеното, планирането, управлението и 

координирането на предоставената от Република България поддръжка като 

страна домакин се превръща в ключов елемент за прилагане на мерките за 

готовност за действие на НАТО, особено по отношение на RSOM на силите. 

Поради тази причина и фокуса в дисертационния труд е насочен към 

оказване на поддръжка от страната домакин на коалиционни сили при 

провеждането на процеса по приемане, разполагане и последващо 

придвижване на територията на Република България. 

Актуалността и значимостта на посочения проблем произтича от това, 

че към настоящият момент няма национален научноизследователски труд, 

който задълбочено и пълно да разглежда въпросите по усъвършенстване на 

RSOMпроцеса в рамките на предоставяната от Република България 

поддръжка като страна домакин на съюзни сили при операции и учения на 

територията на страната. Националните концептуални и доктринални 

документи не обхващат в пълен обем спецификата на поддръжката от 

страната домакин при процеса по приемане, разполагане и последващо 

придвижване на коалиционни сили и последващите от това изисквания към 

въоръжените сили на страната. Затова може да се смята, че тези въпроси 

практически се явяват неизследвани. Във връзка с това задачите за 

подобряване на поддръжката отРепублика България като страна домакин при 

осъществяването на процеса по приемане, разполагане и последващо 

придвижване на коалиционни сили на територията на страната се явяват 

актуални и значими. 

Работната хипотезана изследването е, че в условията насъвременните 

изисквания към колективната отбрана е необходимо усъвършенстването на 

организационната архитектура, нормативната база и процедурите, свързани с 

организацията и функционирането на управленските и изпълнителните 

логистични органи от Въоръжените сили на Република България при 

предоставяне на поддръжка от страна домакин в процеса по приемане, 

разполагане и последващо придвижване на съюзни сили.  

Обект на научното изследванее „Поддръжката от страна домакин” на 

съюзнически сили и организации осъществявана от Въоръжените сили на 

Република България на територията на страната. 

Предмет на изследванетое логистичното осигуряване при развръщане 

на съюзнически сили на територията на страната в рамките на поддръжката 

като страна домакин. 

Целтана дисертационния труд, в съответствие с така приетата работна 

хипотеза, е на основата на анализиране на концептуалните и доктринални 

постановки и изследване на възможностите на Българската армия за 

логистичното осигуряване на коалиционни сили да се определят и 

анализират направленията за усъвършенстване и изведат предложения за 



5 

 

осъществяването на качествен процес по приемането, разполагането и 

последващото придвижване на съюзнически сили, което да доведе до 

повишаване на ефективността на предоставяната поддръжката от Република 

България като страна домакин при учения и операции на нейна територия. 

Постигането на горе поставената цел предполага решаване на следните 

научноизследователски задачи:  

1. Изследване на поддръжката от страна домакин при приемане, 

разполагане и последващо придвижване на съюзни сили и произтичащите от 

това изисквания към логистичното осигуряване. 

2. Изследване възможностите на Република България за оказване на 

поддръжка като страна домакин на съюзнически сили при тяхното 

развръщане на територията на страната. 

3. Формулиране на обосновани направления за усъвършенстване на 

поддръжката от страната домакин при развръщане на съюзнически сили на 

територията на Република България. 

При решаването на така дефинираните задачи като общ 

научноизследователски метод е използван системния подход.  Прилагат се и 

традиционните методи за научно изследване:  

- експериментален;  

- анкетен; 

- моделиране; 

- анализ; 

Формулираната тема на дисертационния труд е обширна и изисква 

извършването на анализи, които надхвърлят обема на един изследователски 

труд, като настоящият. От тази гледна точка изследването се провежда при 

следните научноизследователски и приложни уточнения и ограничения: 

- Изследва се само приноса на военния компонент и предоставяната от 

него помощ по поддръжката от Република България като страна домакин в 

процеса по приемане, разполагане и последващо придвижване на 

съюзнически сили. 

- Предмет на анализ са управленските и изпълнителните органи на 

военния компонент от националната система за поддръжка от страна 

домакин; 

- Използвани са източници съдържащи некласифицирана информация; 

- С цел намаляване на противоречията от преведените на български 

термини в разработката ще се ползват по-често официалните такива на НАТО 

на английски език, както и техните съкращения; 

- Под съюзнически (коалиционни) сили се има в предвид сили на двете 

организации, на които Република България е член, а именно Организацията 

на Северноатлантическия договор (НАТО) и Европейския съюз (ЕС). 
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IІ.СТРУКТУРА И СЪДЪРЖАНИЕ НА ДИСЕРТАЦИОННИЯ 

ТРУД 
 

Структуранадисертационниятруд 

Дисертационният труд е структуриран в съответствие с поставените 

цел, научно-изследователски задачи, работна хипотеза, обект и предмет на 

изследване и отразява възприетия от автора подход към темата.  

По конкретно, съдържанието на дисертационния труд е структурирано, 

както следва: 

Речник на съкращенията. 

Увод. 

Глава първа.Изследване на поддръжката от страна домакин при 

приемане, разполагане и последващо придвижване на съюзни сили. 

1.Анализ на поддръжката от страната домакин. 

1.1.Създаване на концепцията за поддръжка от страната домакин. 

1.2. Регламентиране на поддръжката от страната домакин. 

1.3. Планиране на поддръжката от страната домакин. 

2.Анализ на процеса по приемане, разполагане и последващо 

придвижване. 

2.1.Същност на процеса по приемане, разполагане и последващо 

придвижване. 

2.2.Операции по приемане, разполагане и последващо придвижване. 

2.3.Планиране на процеса по приемане, разполагане и последващо 

придвижване на силите участващи в операциите. 

2.4.Поддръжка от страната домакин при осъществяване на процеса по 

приемане, разполагане и последващо придвижване. 

Изводи от глава първа. 

Глава втора. Изследване възможностите на Република България за 

оказване на поддръжка като страна домакин на съюзнически сили при 

тяхното развръщане на територията на страната. 

1. Анализ на системата за поддръжка от Република България като 

страна домакин. 

1.1. Характеристики на националната система за поддръжка от страна 

домакин. 

1.2. Анализ на управляващата и изпълнителната подсистеми. 

1.3. Анализ на факторите оказващи влияние върху системата за 

поддръжка от страната домакин в процеса по развръщане на съюзни сили. 

2. Анализ на резултатите от военно-експертно изследване на тема 

„Възможности за усъвършенстване на поддръжката от страната домакин”. 

Изводи от глава втора. 

Глава трета. Направления за усъвършенстване на поддръжката от 

страната домакин при развръщане на съюзнически сили на територията на 

Република България. 
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1. Направления за усъвършенстване на системата за поддръжка от 

страната домакин. 

1.1. Направления за усъвършенстване на управляващата и 

изпълнителната подсистеми. 

1.2. Направления за усъвършенстване на функционирането на  

управляващата и изпълнителната подсистеми. 

2. Разработване на модел на за изграждане и развитие на способности 

за осъществяване на поддръжка от Република България като страна домакин 

при развръщане на коалиционни сили на територията на страната. 

Изводи от глава трета. 

Общи изводи и предложения. 

Научни и научно-приложни приноси. 

Заключение. 

Използвана източници. 

Списък на фигурите. 

Списък с графиките. 

Списък на таблиците. 

Списък на приложенията. 

Терминологичен речник. 

Приложения. 
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Съдържаниенадисертационниятруд 

 

Глава първа: Изследване на поддръжката от страна домакин при 

приемане, разполагане и последващо придвижване на съюзни сили. 

В контекста на съвременната среда за сигурност характеризираща се 

като сложна, динамична и с трудно предвидими измерения, на срещата на 

върха в Уелс през 2014 г., НАТО взема решение за увеличаване на своите 

възможности относно провеждане на бъдещи операции по възпиране и 

отбрана. Приемасе „План за готовност за действие на НАТО” 

(ReadinessActionPlan - RAP) и планове за нарастващ отговор 

(GraduatedReadinessPlan - GRP), които предоставят много възможности, за 

ответна реакция на заплахи от всякакво естество, независимо от място им на 

възникване с цел гарантиране защитата на територията на Алианса. Мерките 

за адаптация включени в плана за готовност за действие са свързани с 

промени в командата структура и структурата на силите на НАТО, така че 

Алиансът да може да реагира по-бързо и решително на възникнали внезапни 

кризи. 

Планът за готовност за действие призовава и за редица логистични 

подобрения, включително позиционирането (ешелонирането) на оборудване 

и материални средства, за да се подобри готовността на НАТО да реагира на 

всяко предизвикателство пред сигурността. Също така в рамките на 

командната структура на НАТО (NATOCommandStructure - NCS) се създава 

нова постоянна група за съвместна логистична поддръжка 

(Standingjointlogisticssupportgroupheadquarters), а на срещата на върха в 

Брюксел през 2018 г. се взима решение за създаване на Съвместно 

командване за поддръжка и осигуряване (JointSupport&EnablingCommand). 

От логистична гледна точка НАТО насочва фокуса върху подобряването на 

придвижването на войските и тяхното оборудването и към важната роля, 

която страните домакини ще имат, чрез предоставянето на необходимата 

поддръжка особено при осъществяването процеса по приемане, разполагане 

и последващо придвижване на усилените сили за отговор на НАТО. Всичко 

това от своя страна довежда до необходимостта въоръжените сили на 

потенциалните страни домакини (в частност Република България) да 

адаптират съществуващите и/или да създадат нови подходящи логистични 

структури, които да осъществяват процеса по поддръжка от страна домакин. 
 

1. Анализ на поддръжката от страната домакин. 

Динамиката в стратегическата среда на сигурност, увеличаването на 

територията на алианса и предприетите от НАТО допълнителни стъпки, за 

засилване на ангажиментите към колективната отбрана, откроиха 

реализирането на поддръжката от страна домакин като основно 

предизвикателство от логистична гледна точка. 

Поддръжката от страна домакин катоосновна логистична функция е от 
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важно значение за успешното и едновременно ефикасно провеждане на 

всички видове военни операции и учения,чрез съчетано използване на 

наличните ресурси и намаляване на разходите. Чрез използването на 

поддръжка от страната домакин се цели намаляване на количеството 

логистични сили и материални ресурси, необходими за поддържането на 

силите, които в противен случай трябва да бъдат осигурени от нациите. 

Поддръжката от страната домакин има за цел да предостави подкрепа на 

командира от НАТО/ЕС и изпращащите страни под формата на материални 

средства, съоръжения и услуги, включително сигурност на района и 

административна подкрепа в съответствие с договорените споразумения 

между изпращащите страни, НАТО/ЕС и приемащата страна. Също така, 

ПСД улеснява въвеждането на сили в зоната на операции, осигурявайки 

съществено подпомагане на приемането, разполагането и последващото 

придвижване и спомага за намаляването на количеството логистични сили и 

материални средства, необходими за поддържане и развръщане на сили, 

които иначе трябва да бъдат осигурени чрез изпращащите страни. 

Съгласно съвместната съюзна доктрина на НАТО за поддръжка от 

страна домакин[22]концепцията за ПСД осигурява рамка, която да позволи 

на многонационалните сили на НАТО да се развърнат и да се поддържат чрез 

осигуряване на навременна и ефективна подкрепа. 

Концепцията за поддръжка от страната домакин в Европейския съюзсе 

заражда по-късно поради факта, че самият съюз се основава няколко 

десетилетия след Северноатлантическия договор от 1949 година [1, 

2].Аналогично с НАТО и ЕС определя поддръжката от страната домакин като 

основен фактор за успешното провеждане на военни операции, ето защо се 

създава концепция [28],която да определи както за ЕС и държавите членки, 

така и за евентуалните страни домакини съответните принципи, политики, 

задачи, отговорности, процедури и структури имащи отношение по 

предоставянето на ПСД в случай на военна операция, ръководена от 

Европейския съюз. Имайки в предвид сътрудничеството между ЕС и НАТО, 

концепцията за поддръжка от страна домакин при военни операции на съюза 

е оперативно съвместима с принципите и политиките за ПСД и съвместната 

съюзна доктрина за поддръжка от страна домакин на Организацията на 

северноатлантическия договор. 

Прилагането на концепциите за ПСД насърчава сътрудничеството 

между участващите държави и укрепва връзката между изпращащите страни 

и страната домакин, a принципите и политиките по поддръжката от страна 

домакин определят отговорностите на командирите на операцията, 

изпращащите и приемащите държави относно самата поддръжката от 

страната домакин. Принципите залегнали в концепциите и доктрините на 

НАТО и ЕС [22, 28, 32], а също така и в националната публикация на 

въоръжените сили на Република България НП-4.5 „Доктрина за поддръжка от 

страната домакин”[7] са: отговорност, осигуряване, пълномощие, 
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сътрудничество, координация, икономичност, осведоменост и прозрачност, 

възстановяване на разходите. Като към принципите в концепциите и 

доктрините на ЕС и РБ са добавени гъвкавост и навременност. 

Поддръжката от страната домакин е пряко свързана с логистичното 

осигуряване и оказва значително въздействие върху планирането на 

логистиката, и е неразделна част от логистичното планиране, чрез което 

подпомага оперативното планиране с установяване на способностите за 

поддръжка на военните дейности на коалиционните сили. Координацията по 

планирането на поддръжката от страна домакин и нейното изпълнение в 

операции и учения между съюзническите организации и националните 

власти е от съществено значение за постигане на оперативната ефективност и 

ефикасност, правилно координиране на действията между планиращите 

логистични структури от дадения съюз, страната домакин и изпращащите 

страни и избягването на конкуренцията за ограничени ресурси. Поради това 

използването на HNS следва да се вземе предвид при процеса на планиране 

на операции и учения, а самото планиране на поддръжката от страната 

домакин трябва да стартира възможно най-рано със започването на процеса 

по планиране на операциите. За осъществяването на една операция, ПСД 

трябва да бъде оценена като фактор в процеса на стратегическа логистична 

оценка, а планирането на поддръжката от страна домакин трябва да бъде 

възможно най-подробно, за да може определената страна домакин да оцени и 

да отговори на изискванията. В планирането на поддръжката от страна 

домакин се включват следните елементи от логистичното планиране: 

- Планиране на придвижването; 

- Планиране на медицинската поддръжка; 

- Планиране на инфраструктурата; 

- Планиране на логистичната поддръжка; 

- Планиране на поддръжката от страната домакин за видовете 

въоръжени сили; 

- Планиране на логистичната поддръжка чрез прилагане на съвместни 

решения и различни способи за многонационална логистична поддръжка; 

-  Поддръжка на операции чрез договори с граждански организации и 

фирми (Contractor Support to Operations - CSO). 

Етапите в планирането на поддръжката от страната домакин са 

обвързани с процеса на планиране на логистичното осигуряване на 

операцията [7] и биват: 

Етап 1 – Представяне на страната домакин на „Искане за поддръжка от 

страната домакин”, разработване на „Меморандум за разбирателство за 

осигуряване на поддръжка от страната домакин” и представяне от сраните 

участващи със сили на „Изявление за присъединяване” или „Изявление за 

намерение”. 

Етап 2 – Разработване на „Концепция за потребностите”. Концепцията за 

потребностите осигурява ясна представа за обсега и размера на исканата 
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поддръжка на базата на изготвеното „Искане за поддръжка от страната 

домакин”. 

Етап 3 – Разработване на „Изявление за потребностите”. 

Етап 4 – Разработване на „Техническо споразумение” за осигуряване на 

поддръжка от страната домакин. 

Етап 5 – Разработване на „Съвместни правила за изпълнение”. 

 

2. Анализ на процеса по приемане разполагане и последващо 

придвижване. 

Съвременната среда за сигурност се характеризира с това, че вероятния 

противник разполага с модерна техника и високоточно оръжие, което от своя 

страна увеличава заплахата за съюзническите сили при вероятното тяхно 

дебаркиране на дадена територия. Следователно, едно от изискванията към 

приятелските сили е да притежават способности да се развърнат бързо, след 

което незабавно да се придвижат от пунктовете си за стоварване към 

крайните си дестинации, а след приключване на мисията си да осъществят 

изтегляне или предислоциране. Тази координация, както и изискването за 

използване на множество летища, пристанища, ж.п гари, прилежащите им 

зони и други райони със слабо развита инфраструктура, се превръща в 

критерий за успех. 

Изборът на RSOM процеса отразява и предприетите действия на НАТО 

за повишаването на числеността, готовността и способностите на силите си 

за отговор и последващото значение на фазата развръщане за постигането на 

военните цели. На база на изведеното в началото на тази глава определение, 

може да се определи процеса „Приемане, разполагане и последващо 

придвижване” като критичен компонент от операциите по развръщане, 

подобряващ способността на съюзното командване да развърне своята военна 

мощ в театъра на операциите и да осигури придвижването на силите до 

районите, определени като крайни дестинации. Това е процесът, през който 

коалиционнитепартньори (личен състав, оборудване и придружаващите ги 

материални средства) развръщайки се на територията на страната домакин се 

обединяват в съюзни сили, способни за изпълнение на заповяданата мисия. 

Развръщането в театъра на операцията като част от стратегическото 

разгръщане и процеса по приемане, разполагане и последващо придвижване, 

често се нарича "ахилесова пета". Процесът на приемане, разполагане и 

последващо придвижване не е само едно развръщане на войници и военно 

оборудване в театъра, а на първо място целта е ефективно приемане на 

пристигащите сили в зоната на операцията, концентрацията и сглобяването 

им в определени райони и след това ефективното им придвижване до 

назначените тактически райони, способни да изпълняват своите мисии. Също 

така това е процесът, при който стратегическото и оперативно ниво 

осъществяват прехвърлянето на правомощия относно командването и 

управлението. 
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Ключът към разбирането на процеса по приемане, разполагане и 

последващо придвижване е осъзнаването, че RSOМ не е логистика 

(логистична операция), а операция със значителни логистични 

изисквания.Ефективността на приемането, разполагането и последващото 

придвижване зависи от правилното осъществяване на цялостното развръщане 

и времето за неговото осъществяване. 

Съгласно съюзната тактическа публикация на НАТО „ATP-

3.13.1Reception, StagingandOnwardMovement (RSOM) Procedures - 

EditionAVersion1” [34] от 2014 година, Приемането разполагането и 

последващото придвижване е етап от развръщането, през който 

развръщащите се сили, състоящи се от личен състав, оборудване и 

материални средства, пристигат в зоната за съвместни операции (JOA) и 

стават сили, способни да изпълнят изискванията на командира на 

съвместните сили. Тъй като пристигащите войски не са готови за действие, 

RSOM процесът трябва да осигури място, където силите да достигнат пълни 

оперативни способности (FOC). 

Процесът „Reception, StagingandOnwardMovement” се състои от: 

а. Приемане (Reception)– Това е процес по посрещане и освобождаване 

(разтоварване, гранични и митнически процедури) на личен състав, 

въоръжение, техника и материални ресурси от стратегически или оперативен 

морски, въздушен и сухопътен транспорт до предна база за съсредоточаване 

или пунктовете за стоварване (PortsofDisembarkation - PODs) [34]. 

б. Разполагане (Staging) – Това е процес посъбиране, временно 

настаняване на личен състав, въоръжение, техниката и материалните ресурси 

след стоварването (дебаркирането), сглобяването им във формирования и 

подготовка за последващо придвижване, интеграция и изпълнение на 

заповяданите задачи. 

в. Последващо придвижване (OnwardMovement)–Това е процес по 

придвижване на формированията, заедно с числящото им се въоръжение, 

техника и материални ресурси, от района за разполагане до тяхната крайна 

дестинация. 

На базата на натрупания опит, НАТО [19] използва следните модели на 

реализиране на процеса RSOM: 

 Директно в зоната за съвместни операции; 

 В предна база за съсредоточаване (Forward Mounting Base - FMB), 

където силите могат да се развърнат и извършат процеса по приемане, 

разполагане и последващо придвижване; 

 В пунктовете за стоварване. 

Прилагането на всеки един от моделите зависи от конкретната 

обстановка и условия, в които се провежда дадената операцията. 

Видовете операции при приемане, разполагане и последващо 

придвижване на коалиционни сили са: 
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 Операции на пристанище назначено за пункт за стоварване (SPOD 

operations). 

 Операции на летище назначено за пункт за стоварване (АPOD 

operations). 

 Операции в район за разполагане (SA operations). 

 Операции на центъра за осигуряване на конвоите. 

Процесът по приемане, разполагане и последващо придвижване на 

силите е съществена част от една военна операция и представлява сложен и 

динамичен процес, чието планиране2еважен елемент от процеса по планиране 

на развръщането. 

Успешното планиране на RSOМ процеса изисква участието на експерти 

по приемането, разполагането и последващото придвижване още в началото 

на процеса на оперативно планиране (Operational Planning Process - 

OPP).Осигуряването на плавен поток от сили в зоната за съвместни операции 

изисква тясно сътрудничество между щаба за RSOM, страната домакин, 

нациите участващи със сили и компонентните командвания във всички етапи 

от процеса на планиране. Щабът по приемането, разполагането и 

последващото придвижване (RSOM HQ) еосновния изпълнителен орган на 

ниво театър, който трябва да бъде изграден колкото е възможно по-бързо и да 

бъде включен в процеса на логистично оперативно планиране 

(OperationalLogisticsPlanningProcess - OLPP), особено в разработването на 

многонационалния подробен план на развръщането (MNDDP) за всяко 

развръщане на сили на НАТО. Процесът на логистично оперативно 

планиранеопределя изискването за разполагането на силите за 

осъществяването на RSOM и е включен в оперативния план на JFC [34].  

Поддръжката от страната домакин при осъществяването на операции по 

приемането, разполагането и последващото придвижване може да бъде 

ограничена или да не съществува, но когато има такава поддръжка тя 

сепредоставя на базата на споразуменията сключени между нациите, 

съгласно концепциите за поддръжка от страната домакин. Благоприятен 

фактор за осъществяването на RSOМ процеса е наличието на предварително 

установени споразумения за ПСД. Когато няма сключени споразумения, 

командващият операцията и командирът на RSOМ трябва да разберат 

възможностите и ресурсите на страната домакин за подпомагане на процеса и 

договорните процедури, необходими за получаването им. 

Всички други допълнителни дейности, извън договорените в 

споразуменията за поддръжка от страната домакин, може да бъдат поискани 

чрез координационната клетка за поддръжка на страната домакин, след 

подаване на изявление за потребностите (SOR) към клетката за преговори със 

страната домакин за добавяне или разширяване на първоначалното 

споразумение[34]. 

 
                                                           
2Планиранетосеосъществяванатритениванауправление – стратегическо, оперативно и тактическо. 
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Поддръжката от страната домакин осигурявайки разнообразие от услуги 

и съоръжения, освобождава коалиционните сили от задачата да установят и 

поддържат еквивалентни възможности като по този начин се намалява 

коалиционния логистичен отпечатък, минимизират се усилията за 

логистично осигуряване в началото на развръщането и разходите за самия 

процес по RSOМ. Услугите и съоръженията, които биха могли да се 

предоставят от страната домакин, са както следва: 

- Логистично осигуряване: предоставянето на консумативи (прясна 

храна, бутилирана вода, гориво и др.) и услуги (унищожаване на отпадъци, 

химически тоалетни и др.); 

- Предоставяне на съоръжения (медицински, за снабдяване с 

материални средства, както и работно пространство и съоръжения за 

настаняване на RSOM формированията в APOD, SPOD и SA); 

- Медицинско и инженерно осигуряване; 

- Административно осигуряване; 

- Осигуряване на сигурност в района чрез националната полиция или 

национални военни сили за сигурност; 

- Контрол на придвижването и поддръжка на конвои; 

- Транспортни средства и инфраструктура; 

- Работна сила; 

- Други услуги. 

Отчитайки положителния ефект, който може да има поддръжката от 

страната домакин върху процеса по приемане, разполагане и последващо 

придвижване е целесъобразно възможностите за такава поддръжка да бъдат 

установени и оценени в началото на планирането на процеса по развръщане. 

Този процес е двустранен, което означава, че страната домакин трябва 

правилно да разбере какви са общите и специфичните изисквания от страна 

на коалицията (НАТО / ЕС), провеждаща операцията. 
 

Правилното планиране и изпълнение на всяка една стъпка от 

поддръжката от страна домакин в процеса на RSOM изисква задълбочен 

анализ на проблемите, които могат да възникнат.Факторите, които могат да 

лимитират поддръжката от страната домакин при провеждане на операции по 

приемане, разполагане и последващо придвижване  са: 

- Липса на подходящи пунктове за приемане, което ограничава 

възможностите за поддръжка от страна домакин.Ограниченият брой налични 

летища или способността на наличните летища да приемат  самолети (голям 

клас) води до намаляване на входящия поток от самолетите, като по този 

начин се забавя развръщането; 
- Лошата инфраструктура, ограниченото пространство за обработка 

на товари и липсата на съвременни средства за товаро-разтоварна дейност 

възпрепятства манипулирането на материалните средства, забавя тяхното 

натоварване и разтоварване, а от там се затруднява развръщането; 
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- Липса на добра организация при пристигането на голям брой сили с 

техните материални средства, води до масово объркване при разпределянето 

им в пунктовете за стоварване; 
- Неефективната работа на формированията за контрол на 

придвижванията при освобождаването на пристанищата и летищата за 

стоварване, води до дезорганизирано придвижване на формированията по 

маршрутите от пунктовете за стоварване до районите за разполагане; 
- Неправилното изграждане на района за разполагане значително 

забавя процеса по сглобяване и интеграция на силите; 

- Икономическото състояние, възможностите на транспортната 

инфраструктура на страната домакин.Лошата пътна инфраструктура забавя 

придвижването на формированията; 

- Лошата информационна видимост над активите на развръщащите се 

формирования и тяхното оборудване забавя приемането, като претоварва 

пунктовете за стоварване и затруднява правилното съсредоточаване на 

логистичните активи.Липсата на видимост над активите също възпрепятства 

последващото придвижване, като допринася за неправилното разпределение 

на активите за транспортните средства в театъра на операцията; 

- Възможностите за използването на гражданските транспортни 

ресурси на страната домакин, а тези които са налични дали отговорят на 

специфичните изисквания на военните товари и заплахите на оперативната 

среда.  

- Постигането на необходимата оперативната съвместимост на 

формированията от страната домакин, участващи в операциите по RSOM. 

Неадекватното обучение и слабото познаване на съвместни процедури и 

стандарти от личния състав на страната домакин затруднява осъществяването 

на процеса; 
- Проблеми приосъществяването на поддръжката от страна домакин 

в процеса по RSOM произтичащи и от многонационалния характер на 

операциите. Колкото повече участващи нации в дадената операция или 

учение, толкова повече са различните видове и количество техника, 

екипировка и оборудване. 
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Изводи от глава първа: 

1. Поддръжката от страна домакин е основна форма на логистична 

подкрепа при съюзни операции и учения чрез предоставянето на ресурси, 

услуги и съоръжения допринасящи за по-бързото и по-икономичното 

развръщане на силите и за създаване на подходящи условия за тяхната 

устойчивост при осъществяването на дейности на големи разстояния от 

националните им източници на снабдяване. 

2. Приемането, разполагането и последващото придвижване способстват 

коалиционните сили да развърнат своевременно своята военна мощ в театъра 

на операциите, достигайки пълни оперативни способности за изпълнение на 

заповяданата мисия.  Анализа на RSOMпроцеса показва, че критични по 

отношение на планирането и осъществяването му се явяват способностите на 

страната домакин за опериране в пунктове за приемане и райони за 

разполагане, товаро-разтоварните дейности, подвоза и съхранението на 

материални средства, осигуряване на конвои и др.. 

3. Своевременното и качествено планиране, координиране и 

предоставяне на поддръжка от страната домакин в процеса на приемане, 

разполагане и последващо придвижване изисква задълбочен анализ на 

вероятните сценарии, разкриване на влиянието на факторите и проблемите, 

които могат да лимитират тази поддръжка. 

4. За изпълнение на поетите ангажименти към изграждането на 

колективната отбрана на Алианса и общата политика за сигурност и отбрана 

на ЕС е необходимо Република България да притежава способности относно 

предоставяне на поддръжка като страна домакин на съюзните сили при 

тяхното развръщане на територията на страната. Изследването на 

националните възможности, разкриването на проблемите и определянето на 

насоките за тяхното решаване е от ключово значение за предоставяне на 

ефективна и ефикасна поддръжка като страна домакин. 
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Глава втора: Изследване възможностите на Република България за 

оказване на поддръжка като страна домакин на съюзнически сили при 

тяхното развръщане на територията на страната. 

Развръщането на съюзни сили на територията на страната е едно от 

основните предизвикателства пред националното политическото и военното 

ръководство като специално внимание се обръща на поддръжката от 

Република България като страна домакин на силите с висока степен на 

готовност на НАТО[3].Поддръжката от страната домакинпри 

осъществяването на процеса по RSOM на територията на Република 

България се планира, организира и провежда в съответствие с националното 

законодателството, международните договори по които е страна, 

националните приоритети и възможностите на страната в конкретните 

условия. 

Отговорностите на Република България по оказване на поддръжка като 

страна домакин са дефинирани в меморандумите за разбирателство [10, 11], 

националния план за оказване на поддръжка от Република България като 

страна домакин на сили на НАТО [13], доктрината по логистиката [5], 

доктрината за придвижване и транспортиране [6] и доктрината за поддръжка 

от страната домакин [7]. 

Поддръжката от страната домакин е от значение за отбраната на 

Република България в условията на колективната отбрана на съюзниците от 

НАТО и в рамките на Обща политика за сигурност и отбрана на ЕС [7].Едно 

от най-големите предимства от членството на България в НАТО, е че при 

евентуална заплаха или пряка агресия срещу нея, страната ни няма да разчита 

само на националните си отбранителни способности, но може да се възползва 

и от многонационалните отбранителни способности на НАТО, с които да 

защити своя суверенитет и териториалната си цялост на базата на 

„Северноатлантическия договор”. Ето защо при евентуално провеждане на 

съюзна съвместна отбранителна операция на територията на страната, 

Република България трябва да бъде подготвена и да притежава необходимите 

способности да окаже логистична поддръжка като страна домакин на 

многонационалните съвместни оперативни сили, развърнати на нейна 

територия. И тъй като част от тези многонационални сили имат способности 

да се развърнат в конфликтния район за много кратък период от време (2-7 

дни от активирането им), първият неврологичен момент за България като 

страна домакин е предоставянето от въоръжените ни сили на логистична 

подкрепа при приемането, разполагането и последващото придвижване на 

съюзните сили. За мисията „Отбрана” въоръжените сили изграждат и 

поддържат способности за осигуряване развръщането на съюзнически сили и 

средства на НАТО на българска територия [12]. 
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1. Анализ на системата за поддръжка от Република България като 

страна домакин. 

Съгласно Националния план за оказване на поддръжка от Република 

България като страна домакинна сили на НАТО,ръководството и 

управлението на ПСД се осъществяват в рамките на единната система за 

командване и управление на въоръжените сили на страната. Следователно 

системата за поддръжка от Република България като страна домакин се явява 

подсистема на системата за логистично осигуряване и част от единната 

система за командване и управление на въоръжените сили на страната. 

Подобно на Система за логистично осигуряване [5] и Системата за ПСД е 

изградена на трите нива на управление - стратегическо, оперативно и 

тактическо и се състои от две подсистеми (управленска и изпълнителна), 

които взаимодействайки помежду си осъществяват своевременно, качествено 

и пълно изпълнение на дейностите по поддържка от странатадомакин 

(фигура 10).  

 
Фиг. 10.Структура на системата за ПСД 

 

При функционирането си, системата за поддръжка от страната 

домакинтрябва да притежава структурна стабилност и устойчивост на 

вътрешни и външни въздействия. Това означава, че тя трябва да изпълнява 

зададените и функции с необходимата точност, независимо от инерционните 

и свойства и неизбежните въздействия (смущения). За да могат да се 
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определят условията за функционирането и най-вече поддържането и в 

динамично равновесие е необходимо да се отчита комплексното въздействие 

на факторите на средата за всяка конкретна ситуация. Анализът на 

възможните ситуации за функциониране на системата за поддръжка от 

страната домакин позволява да се откроят две групи фактори, които 

определено оказват пряко и косвено влияние върху системата за 

ПСД:национални и оперативни (фигура 13). 

 

 
Фиг. 13. Фактори, влияещи върху системата за поддръжка от страната домакин 

 

Изследването на управленските логистични органи на военния 

компонент от системата за ПСД на стратегическо и оперативно ниво има за 

цел да разкрие доколко тези органи притежават необходимите способности 

за командване, планиране и управление на поддръжката от Република 

България като страна домакин. 

Управлението на поддръжката от страна домакин във военния 

компонент се осъществява чрез изградените управленски логистични 

структури на стратегическо (дирекция „Логистика“) и оперативно (отделите 

„Логистика“ на съвместното командване на силите и видовете въоръжени 

сили) ниво. Анализирайки функциите на органите на системата за 

ПСД(приложение 9)се разкрива, че в органите за управление на логистиката 

на оперативно ниво липсват щатно-обособени органи, чиито функции да са 

насочени към изпълнение на логистичната функция „Поддръжка от страната 

домакин“. Следователно тези задължения се изпълняват или от някои от 
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съществуващите сектори или няма определени конкретни структури 

(елементи), на които да е делегирано осъществяването на дейностите от тази 

логистична функция.Липсата на щатна структура (сектор ПСД) в отделение 

„Логистика“ на Съвместното командване на силите (СКС), като свързващо 

звено между управленските органи на стратегическо ниво с управленските 

органи във видовете въоръжени сили, е признак за прекъсване на самата 

управленска верига при оказването на поддръжка от страна домакин. 

Делегирането на отговорности по ПСД на няколко сектора от отдел 

„Логистика“ на СКС е предпоставка за несинхронизирано, ненавременно и 

непълноценно изпълнение на поставените задачи от отдел „ПСД и 

многонационална логистика“ на дирекция „Логистика“. Това от своя страна 

затруднява управлението на оперативно ниво на поддръжката като страна 

домакин (а точно на това управленско ниво се намират и най-много от 

изпълнителните органи), което може да доведе до предоставянето на 

некачествена или незадоволителна поддръжка на съюзническите сили. 

Липсата на щатни сектори по ПСД в отделите „Логистика“ на видовете 

въоръжени сили е разбираема, поради факта, че те имат значително по-малко 

отговорности по предоставянето на такъв вид поддръжка. 

На оперативно ниво логистични изпълнителни органи са: 

 В Съвместното командване на силите на подчинение са бригада 

„Логистика” със стационарните (складове и бази) и мобилните (транспортен 

батальон) й формирования, както и отряда за контрол на придвижването с 

подчинените му национален координационен център за логистична подкрепа, 

център за контрол на придвижването, център за осигуряване на конвои и 

четири групи за контрол на придвижването. Основните функции и задачи на 

тези формирования относно поддръжката като страна домакин (приложение 

9) са свързани с координация и изпълнение на дейности в областта на 

снабдяването, съхранението, транспортирането на материални средства, 

товарене и разтоварване на техника, контейнеризирани и палетизирани 

товари, създаване на организация за безпрепятствено преминаване по 

линиите за комуникации, както и своевременно осъществяване на контрол 

над придвижването. 

 В Съвместното командване на специалните операции (СКСО) и 

видовете въоръжени сили логистичните формирования са: 

- СКСО – Към настоящият момент са в процес на изграждане. 

- СВ - Логистичен полк, Ремонтна база за В и Т и База за съхранение 

на В и Т и подготовка на специалисти. 

- ВВС - База за специална техника; 

- ВМС - Авторемонтна работилница, Автотранспортна рота, 

Инженерно - сапьорна рота, Склад за техническо имущество и Складза 

въоръжение и боеприпаси. 

На тактическо ниво изпълнителните логистични органи са многобройни 

и изпълняват различни логистични функции в зависимост от  спецификата на 
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военните формирования (бригади, авиобази, пунктовете за базиране и др.), на 

които са подчинени. 

Анализирайки изпълнителните логистични органи (логистични 

формирования) на оперативно и тактическо ниво се установява, че в 

Българската армия няма изградените логистични структури, предназначени 

единствено за осъществяване на дейности по поддръжка от страна домакин. 

Това се обуславя от факта, че създаването на напълно самостоятелни и 

независими логистични формирования за оказване на ПСД при съюзни 

операции, неминуемо би довело до дублиране на логистични структури, но 

от друга страна се поражда въпроса дали изброените по-горе формирования 

при провеждането на мероприятия по поддръжка от страна домакин 

(например в условията на активиран член 5 от Вашингтонския договор и 

провеждане на съюзна операция на територията на Република България) имат 

достатъчно сили и средства да изпълняват и основните си функции по 

логистично осигуряване на формирования, които са останали под национално 

командване. 

 

2. Анализ на резултатите от военно-експертно изследване на тема 

„Възможности за усъвършенстване на поддръжката от страната 

домакин”. 

В първото полугодие на 2018 г., след разрешение наначалника на 

отбраната се проведе военно-експертно изследване в логистичните структури 

на стратегическо, оперативно и тактическо ниво от Министерство на 

отбраната и Българската армия, целящо да установи как експертите-

логистици от различни нива на командване и управление оценяват 

възможностите за подобряване на поддръжката от Република България като 

страна домакин при провеждането на коалиционни операции и учения на 

територията на страната, както и техните препоръки за усъвършенстването 

им.Изследването бе проведено чрез използване на въпросник, изготвен от 

експерти от катедра „Логистика”, факултет „Командно-щабен” на Военна 

Академия „Г. С. Раковски” на тема „Възможности за усъвършенстване на 

поддръжката от страната домакин” (приложение 10).След обработване на 

резултатите бе достигнато до следните резултати: 

Голяма част от изследваните (71%) са убедени в необходимостта от 

усъвършенстване на поддръжката от Република България като страна 

домакин при операции и учения на територията й, а 26% от тях заявяват, че 

„по-скоро е необходимо”. Едва 1% от анкетираните са на мнение, че „по-

скоро не е необходимо” катосъщият резултат регистрират и тези, които не 

могат да преценят. Тези резултати недвусмислено доказват необходимостта 

от подобряване и увеличаване на способностите на България да предоставя 

поддръжка, като страна домакин на съюзнически сили. Резултатите са 

представени в графика № 1. 
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Графика № 1. Необходимост от усъвършенстване на поддръжката от Република България 

като страната домакин при операции и учения на територията й. 

 

Голям процент от анкетираните - 89% смятат, че системата за планиране 

и управление на логистичното осигуряване в НАТО (LOGFAS) ще подобри 

предоставяната от Република България поддръжка като страна домакин. Това 

налага необходимостта от все по-голямо участие на българските офицери-

логистици в курсове по изучаването на LOGFAS, както и увеличаване на 

броя на преподавателите от Военна академия преминали курсове за 

инструктори на LOGFAS в лицензираните структури на НАТО. Едва 7% 

смятат, че за подобряването на предоставяната от Република България 

поддръжка като страна домакин не е необходимо излазването LOGFAS, а 4% 

от анкетираните не могат да преценят, какъв ще бъде ефекта от използването 

на системата за планиране и управление на логистичното осигуряване в 

НАТО.Конкретните резултати (в проценти) по този въпрос са показани на 

графика № 7. 
 

 
 

Графика № 7. Подобряване на поддръжка от Република България като страна домакин 

чрез използването на системата за планиране и управление на логистичното осигуряване в 

НАТО (LOGFAS). 
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На анкетираните бе предоставена възможността да посочат своето 

мнение относно целесъобразността във Военна академия да се организира 

обучение свързано с поддръжката от страна домакин под форма на 

специализиран курс за офицери логистици, като голяма част от анкетираните 

- 84% заявяват, че такъв курс е необходим. Поради тази причина е изготвена 

административна и учебна документацияна курс „Подготовка на логистични 

офицери за планиране и управление на оказваната поддръжка от Република 

България като страна домакин на съюзнически формирования” (приложение 

11).За осъществяване на ефективно и качествено обучение, което съответства 

на съвременните световни стандарти е необходимо учебната документация 

да отразява адекватно съвременните тенденции в осигуряването на 

поддръжка от страната домакин, както и развитието на съюзническите 

доктрини и концепции в това направление. Минимален брой анкетирани(5%) 

смятат, че академията не е необходимо да организира подобен курс , а 11% 

не декларират конкретно мнение. Резултатите са представени вграфика № 9. 

 
Графика № 9. Целесъобразност на обучение свързано с поддръжката от  

страна домакин във Военна академия. 
 

На въпрос за необходимостта от използване на модула CORSOM за 

подобряване на процеса по приемане, разполагане и последващо 

придвижване, 72% от анкетираните отговарят, че модула е задължителен за 

подобряване на процеса по RSOM, с много ниска подкрепа (5%) се ползва 

твърдението, че използването на CORSOM не е необходимо. Почти всеки 

четвърти от анкетираните (23%) отговаря с „Не мога да преценя“. Високият 

дял на онези, които нямат конкретно мнение по въпроса, свидетелства, че 

модула не е достатъчно познат на атестираните.Този резултат е 

резоненпоради факта, че към настоящия момент офицерите-логистици от 

Българската армия не преминават обучение по използването на CORSOM, 

което от своя страна предполага, че те не са запознати с възможностите, 

които предлага този модул от логистичната система LOGFAS. Резултатите са 

представени в графика № 10. 
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Графика № 10. Необходимост от използване на модула CORSOM за подобряване на 

процеса по приемане, разполагане и последващо придвижване. 
 

Едно от изискванията към коалиционните сили, както беше акцентирано 

в първа глава, е да притежават способности да се развърнат бързо, след което 

незабавно да се придвижат от пунктовете си за стоварване към крайните си 

дестинации и да започнат изпълнението на своите мисии. Това изискване 

поставя акцента върху подобряването на операциите на НАТО по RSOM чрез 

използването на системата за планиране и управление на логистичното 

осигуряване LOGFAS. Системата за придвижване и транспорт 

(MovementandTransportationSystem)на LOGFAS(фигура 16), чрез своите три 

подсистеми (модула)ADAMS (AlliedDeploymentandMovementSystem), EVE 

(EffectiveVisibleExecution) и CORSOM (CoalitionReception, 

StagingandOnwardMovementSystem) осигуряват планирането на 

стратегическото развръщане на силите, визуализиране на разработените 

детайлни планове за развръщане на силите и планиране на дейностите по 

приемане, разполагане и последващо придвижване.Модула CORSOM 

позволява детайлно планиране и управление на оперативното развръщане на 

силите от момента на дебаркиране на личния състав и материалните ресурси 

до достигането на крайната дестинация на вече сглобените сили [31]. 
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Фиг. 16. Информационна архитектура на процеса развръщане 

 

Отговорилите положително на предишния въпрос дават своето мнение и 

относно целесъобразността да се разработи учебно планова документация за 

специализиран курс свързан с изучаването на модула CORSOM, като отново 

голяма част от анкетираните - 82% заявяват, че това е необходимо. 

Респондентите, които са на противоположното мнение са 6%, а 12% не могат 

да преценят необходимостта от подобен курс. Резултатите, онагледени в 

графика № 11показват, че логистичните офицери запознати в някаква степен 

с възможностите, които предлага  модула за планиране на коалиционното 

приемане, разполагане и последващо придвижване са убедени в 

необходимостта от изучаването му. 

Поради тази причина в приложение 12 е изготвена административна и 

учебна документация на курс „Съюзна система CORSOM (Coalition, 

Reception, Staging&Onwardmovement) за планиране и управление на 

коалиционно приемане, разполагане и последващо придвижване на 

многонационални сили в театъра на операцията“. 
 

 
Графика № 11. Необходимост от изучаването на модула CORSOM и разработването на 

учебно планова документация за специализиран курс във Военна академия. 
 

Относно необходимостта от щатни структури отговарящи за оказваната 

от Република България поддръжка като страна домакин на стратегическо и 

оперативно нива, 71 % считат, че такива логистични структури са 

необходими, а 13% са на обратното мнение. Анкетираните, които не могат да 

преценят подобна необходимост за 16%. 

Мненията в свободен текст, дадени от анкетираните са 8 на брой, като се 

разделят в две направления: 

 Командване и управление. Четири от предложенията са насочени 

към създаването на самостоятелен сектор „Поддръжка от страната домакин“ 

към отдел „Логистика“ на Съвместното командване на силите. Като към едно 

от тези мнения е добавено и отделен сектор „Приемане, разполагане и 

последващо придвижване“. 
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Друга препоръка гласи: „Единна структура за координация и управление 

на процеса“. 

Логистични структури.Един от анкетираните е посочил: „Да се 

създадат щатни структури на оперативно ниво“, а друг е посочил създаване 

на RSOM бригада. Също така един от анкетираните е отбелязал създаването 

на  две групи (северна и южна), но без да даде подробности за техните 

функции и задачи. Резултатите са представени в графика № 18. 
 

 
 

Графика № 18. Необходимост от щатни структури на стратегическо и оперативно 

отговарящи за оказване на поддръжка от Република България като страна домакин. 

 

Резултатите от изследването напълно потвърдиха приетата за нуждите 

на дисертационния труд хипотеза, чеенеобходимо усъвършенстването на 

организационната архитектура, нормативната база и процедурите, свързани с 

организацията и функционирането на управленските и изпълнителните 

логистични органи от Въоръжените сили на Република България при 

предоставяне на поддръжка от страна домакин в процеса по приемане, 

разполагане и последващо придвижване на съюзни сили. 

 

Изводи от втора първа: 

1. Националната система за поддръжка от страна домакин е от 

решаващо значение за успешното провеждане на поддръжката от Република 

България като страна домакин на съюзнически сили. Тя представлява сложна 

система изградена на трите йерархични нива на управление (тактическо, 

оперативно и стратегическо) състояща се от две подсистеми (управляваща и 

изпълнителна), които взаимодействайки помежду си допринасят за 

предоставянето на своевременна и пълноценна поддръжка. 

2. Липсата на щатно обособен орган за планиране и управление на 

поддръжката от страна домакин в Съвместното командване на силите е 

предпоставка за прекъсване на управленската верига между трите нива на 

управление, което от своя страна оказва отрицателно влияние както върху 

управленските решения, така и върху изпълнителните дейности при 
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провеждането от военния компонент на Република България на поддръжка 

като страна домакин. 

3. Дефинирането на националните и оперативните фактори и 

тяхнотовлияние върху националната система за поддръжка от страната 

домакин в процеса по развръщане на съюзни сили е от изключителна 

важност за определяне на необходимите логистични способности и 

формиране на концепцията за поддръжка от Република България като страна 

домакин. 

4. Извършеното военно-експертно изследване потвърди формулираната 

работната хипотеза, че на настоящия етап от развитието на Въоръжените 

сили на Република България е необходимо усъвършенстването на 

организационната архитектура, нормативната база и процедурите, свързани с 

организацията и функционирането на управленските и изпълнителните 

логистичните органи в условия на предоставяне на поддръжка от страна 

домакин в процеса по приемане, разполагане и последващо придвижване на 

силите.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Глава трета:Направления за усъвършенстване на поддръжката от 

страната домакин при развръщане на съюзнически сили на територията 

на Република България.  

На основата на вече разкритите слабости на системата за поддръжка от 

страната домакин, в тази глава са разработени предложения за подобряване, 

включващи направления за усъвършенстване на структурата и 

функционирането на управляващата и изпълнителната подсистеми и 

повишаване теоретико-приложната подготовката на логистичните 

специалисти.Също така чрез научно обосновани подходи за усъвършенстване 

на системата за поддръжка от страна домакин са разработени модел за 

изграждане и развитие способности за поддръжка от страна домакин и модел 

на развръщане на коалиционни сили на територията на страната, които да 

определят необходимите на военния компонент на Република България 

способности за предоставяне на поддръжка като страна домакин. 
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1. Направления за усъвършенстване на системата за поддръжка от 

страната домакин.  

Изследването на структурата и функционирането на националната 

системата заПСД, дава възможност за по-подробно разработване на 

практико-приложни направления за усъвършенстване на разглежданата 

система.  

Позовавайки се на направения анализ във втора глава на националната 

системата за поддръжка от страната домакин, получените резултати от 

проведеното военно-експертно изследване и с цел усъвършенстване процеса 

на планиране и управление на поддръжката от Република България като 

страна домакин е целесъобразно обособяването на щатна структура под 

формата на сектор „Поддръжката от страна домакин” към отдел „Логистика“ 

на Съвместното командване на силите (фигура 18). 

Основните функции на сектора ПСД, трябва да бъдат насочени към: 

- Подпомагане началника на отдел „Логистика” и съответно 

командващия Съвместното командване на силите в процеса на планиране, 

управление и оказване на ПСД на оперативно ниво; 

- Координиране на дейностите по ПСД с дирекция „Логистика“ и 

отделите „Логистика“ на СКСО и видовете въоръжени сили; 

- Организиране на взаимодействието с всички министерства и 

ведомства имащи отговорности по осъществяването на поддръжката от 

България като страна домакин посредством Националния координационен 

център за логистична подкрепа (НКЦЛП) и 30 Отряд за контрол на 

придвижването. 

- Организиране и контролиране на граничните и митническите 

процедури, касаещи преминаването на национални и съюзнически сили; 

- Провеждане на предварителна рекогносцировка на територията на 

страната с представители на формированията на НАТО и нациите участващи 

със сили; 
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Фиг. 18.Примерна структура на органите за управление на логистиката  

на стратегическо и оперативно ниво 

 

- Планиране, организиране и контролиране придвижването на 

формирования и транспортирането на личен състав и материални ресурси в 

зоната на отговорност; 

- Разработване на процедури по оказването на ПСД от военните 

формирования от БА; 

- Планиране подготовката на личния състав от военните 

формирования от БА по оказването на ПСД. 

С оглед на така формулираните функции на сектора „ПСД“ е 

целесъобразно в негово подчинение да бъде „Националната  координационна 

клетка по приемането, разполагането и последващото придвижване“ 

(BGRRSOM CC), която да планира, организира, координира и ръководи 

процеса по RSOM, при провеждане на съюзни операции и учения на 

територията на страната. 

От изведените функции на елементите от националната системата за 

ПСД ясно се откроява, че основните задачи на отряда за контрол на 

придвижването и на подчинените му център за контрол на придвижването, 

групите за контрол на придвижването и център за осигуряване на конвои са 

изпълнителни и са насочени към планирането, организирането и 

контролирането на придвижването на съюзните формирования (личен състав 

и материални ресурси) на територията на страната. Докато задачите на 
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Националния координационен център за логистична подкрепа са по-скоро 

управленски и координационни и са в областта на поддръжката от страна 

домакин и координиране на тези дейностите с националните власти 

(министерства и ведомства), следователно е по-целесъобразно националния 

координационен център за логистична подкрепа да не е в структурата на 

отряда за контрол на придвижването, а да е пряко подчинен на командващия 

СКС и в частност на предложения нов сектор „ПСД“ към отдел „Логистика“ 

на СКС (фигура 19). 

 

 
Фиг. 19.Примерна структура на изпълнителните логистични органи на  

оперативно и тактическо ниво 

 

Изграждането на структурата по този начин ще намали обема от задачи 

на отряда за контрол на придвижването и ще подобри осъществяването на 

управленско-координационните функции от НКЦЛП, което от своя страна ще 

даде възможност за усъвършенстване на дейностите по планиране, 

координиране и предоставяне на ПСД. 

Основните направления за усъвършенстване функционирането на 

управленската и изпълнителната подсистеми са свързани и с повишаване 

подготовката на логистичния личен състав. Република България като част от 

НАТО и ЕС участва в провеждането на различни и разнообразни операции и 

учения, като част от съвместни и многонационални сили или при тяхното 

осигуряване. Този факт потвърждава и необходимостта при провеждането на 

подготовката на логистичните специалисти да се установяват национални 

процедури, които да са напълно съвместими с коалиционните. Съвместната 

интеграция при планирането и изпълнението е ключът към успеха на 
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поддръжката от страна домакин при провеждането на приемането, 

разполагането и последващото придвижване, което от своя страна изисква 

обучен личен състав, предварително установени процедури и постоянна 

координация. 

Поради тази причина са разработени варианти на административна и 

учебна документация на курсовеза целева квалификация, състоящи се от 

учебни планове и учебни програми за обучение на офицери, заемащи или 

предвидени да заемат длъжности по планиране и управление на поддръжката 

от страна домакин(приложение 11) и планиране и управление на процеса по 

оперативно развръщане на войските(приложение 12).  

 Курс „Подготовка на логистични офицери за планиране и 

управление на оказваната поддръжка от Република България като страна 

домакин на съюзнически сили“. 

 Курс „Съюзна система CORSOM (coalition, reception, 

staging&onwardmovement) за планиране и управление на коалиционно 

приемане, разполагане и последващо придвижване на многонационални сили 

в театъра на операцията“. 

 

2. Разработване на модел за изграждане и развитие на способности 

за осъществяване на поддръжка от Република България като страна 

домакин при развръщане на коалиционни сили на територията на 

страната. 

За да се определят силите и средствата необходими на Република 

България (в частност на военния компонент) за осъществяване на дейностите 

по поддръжка като страна домакин следва да бъде разработен съответния 

модел за изграждане и развитие на такива способности, който да е базиран на 

мрежово – центричният подход за изграждане и развитие на национални 

логистични способности, със структура и подготовка, позволяваща тяхното 

интегриране за поддръжка на конкретни операции във възможно най-широк 

спектър от мисии и задачи[35]. 

Схема на модела за изграждане и развитие на способности за 

осъществяване на поддръжка от Република България като страна домакин 

при развръщане на коалиционни сили на територията на странатас 

използване на LOGFASе показана на фигура 20. 
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Фиг. 20.Модел за изграждане и развитие на способности за 

поддръжка от страна домакин 
 

След получаването на основните данни относно операцията/учението 

(сили, средства и материални ресурси), чрез използването на логистичната 

система на НАТО – LOGFAS, може да се генерират вариации от сценарий, на 

чиято основа да се изведат и конкретните изисквания към страната домакин 

(формирования за: опериране в пунктове за приемане, опериране в райони за 

разполагане, товаро-разторни дейности, подвоз и съхранение на материални 

средства, осигуряване на конвои и др.). Получените данни се интегрират за 

да се изведат необходимите способности, след което започва и процесът по 

съпоставяне с наличните способности на военния компонент за оказване на 

ПСД. При невъзможност на въоръжените сили да отговорят на всички 

изисквания е необходимо стартирането на процес по съпоставяне на 

възможностите на невоенния компонент, както и за условията за сключване 

на договори с контрактори. Всички тези стъпки ще доведат или до пълното 

задоволяване на изискванията, или до определяне на недостига от 

способности на България за оказване на поддръжка като страна домакин при 

развръщане на коалиционни сили на територията на страната. Независимо от 

получения резултат (наличие, ограничени или липса на способности), той се 

координира със съюзното командване.  
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Определяне на изискванията към поддръжката от страна домакин 

чрез моделиране на RSOM операция. 

При управлението и провеждането на поддръжка от страната домакин 

при приемането, разполагането и последващото придвижване на 

коалиционни сили възникват проблеми относно своевременното събиране и 

получаване на информация за логистичната обстановка. Решаването на тези 

проблеми е свързано с автоматизиране на планирането и управлението чрез 

използване на подходящи за тази цел модели, които да оценяват влиянието 

на различните национални и оперативни фактори и чрез съпоставянето на 

резултатите да се определят изискванията към поддръжката от страната 

домакин в RSOM операция. За определянето на същността и особеностите на 

математическите модели използвани в логистиката, от значение са и 

използваните методи за описание и особеностите на логистичните процеси, 

за които те се отнасят [40]. 

За създаването на модел на развръщане на коалиционни сили на 

територията на страната се използва системата за планиране и управление на 

логистичното осигуряване на НАТО (LogisticsFunctionalAreaServices - 

LOGFAS).Моделирането на операциите по развръщане на съюзническите 

сили чрез използването LOGFAS позволява по-ефективното планиране на 

оперативното развръщане, приемането, разполагането и последващо 

придвижване, чрез идентифициране на възможностите на транспортните 

средства, координиране на транспортния поток и възможности за неговото 

управление, определяне на изискванията към летища и пристанища за 

стоварване, райони за разполагане и произтичащите от това изисквания към 

поддръжката от страната домакин. Използването на Модула за планиране на 

коалиционното приемане, разполагане и последващо придвижване (Coalition, 

Reception, Staging&OnwardMovement - СОRSOМ) и Модула за планиране на 

осигуряването (SustainmentPlanningModule - SPM) дават възможност да се 

определят изискванията към ПСД при осъществяването на процеса по 

приемане, разполагане и последващо придвижване. 

Моделът е предназначен за анализ на въздействието на факторите 

(фигура 13) върху системата за ПСД при нейното функциониране и 

определяне възможностите за развитието й, както и предоставяне на 

възможността да се отговори на въпроса: Какво ще се случи, ако се промени 

даден фактор или фактори? 

Реализирането на модела за приемане, разполагане и последващо 

придвижване на коалиционни сили чрез системата LOGFAS е осъществено 

по два сценария. При моделирането на сценариите се въвеждат различни 

варианти със съответните вариации от фактори, които оказват пряко влияние 

върху осъществяването на поддръжката от страната домакин. 

На базата на получените резултати може да се заключи че при 

генерирането на двата сценария се открояват различни изисквания към 

необходимите способности на страната домакин: 
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 При сценарий 1, при който се предвижда целият процес по 

приемане, разполагане и последващо придвижване да се осъществи на 

територията на само една страна домакин, се явява с най-голяма тежест от 

логистична гледна точка. Основните усилия трябва да бъдат насочени към 

придобиването на способности за осигуряването на дейностите при 

приемането и разполагането на коалиционните сили. 

 При сценарий 2, при който се предвижда първите два етапа от 

RSOM процеса да се осъществят на територията на една страна домакин, а 

третия етап на територията на друга страна домакин (Република България), 

от национална гледна точка предизвикателство се явява придобиването на 

способности за осигуряването на последващото придвижване на 

съюзническите сили. 

Моделът на развръщане на коалиционни сили на територията на 

страната дава възможност, при залагането на конкретните критерии и 

фактори за дадена операция или учение, своевременно и точно да се 

определят необходимите логистични способности за осъществяването на 

поддръжка от страна домакин при приемането, разполагането и 

последващото придвижване на коалиционни сили. 
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Изводи от глава трета: 

1. За усъвършенстване на процеситепо планиране, управление, 

координиране и осъществяване на поддръжката от Република България като 

страна домакин е целесъобразно обособяването на щатна структура под 

формата на сектор „Поддръжката от страна домакин” към отдел „Логистика“ 

на Съвместното командване на силите и преминаване в нейно подчинение на 

Националната  координационна клетка по приемането, разполагането и 

последващото придвижване и Националния координационен център за 

логистична подкрепа.  

2. За подобряване функционирането на националната система за 

поддръжка от страната домакин и за по-ефективното изпълнение на 

поставените задачи чрез усъвършенстване подготовката на логистичните 

специалисти е необходимо провеждането на курсове за обучение на офицери, 

заемащи или предвидени да заемат длъжности по планиране и управление на 

поддръжката от страна домакин и по планиране и управление на процеса по 

приемане, разполагане и последващо придвижване. 

3. Предложените модел за изграждане и развитие на способности за 

поддръжка от страна домакин и модел на развръщане на коалиционни сили 

на територията на страната дават възможност за усъвършенстване на 

предоставяната поддръжка от страната домакин при приемането, 

разполагането и последващото придвижване, като се определят 

необходимите логистични способности посредством залагането на 

конкретните критерии и фактори, намаля се продължителността на 

дейностите по планиране и се осъществява непрекъснат мониторинг и 

актуализиране на информацията относно потока от сили и материални 

средства.  

4. Моделирането на операциите по развръщане на съюзническите сили 

чрез използването LOGFAS позволява по-ефективното планиране на 

оперативното развръщане, приемането, разполагането и последващо 

придвижване чрез идентифициране на възможностите на транспортните 

средства, координиране на транспортния поток и възможности за неговото 

управление, определяне на изискванията към летища и пристанища за 

стоварване, райони за разполагане и произтичащите от това изисквания към 

поддръжката от страната домакин. Моделът е предназначен за анализ на 

въздействието на факторите върху системата за ПСД при нейното 

функциониране и определяне възможностите за развитието й. 
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Заключение 

Необходимо е усъвършенстване на поддръжката от Република България 

като страната домакин при операции и учения на територията на страната, 

като за тази цел вниманието трябва да се насочи към подобряване на 

управленските, координационните и изпълнителните дейности на 

логистичните органи от националната система за поддръжка от страна 

домакин и осигуряване на съвременно и качествено обучение на личния 

съставза подобряване на техните знания, умения и навици. 

В дисертационния труд са изследвани част от проблемите пред военния 

компонент на Република България, свързани с управлението и оказването на 

поддръжка като страна домакин при приемането, разполагането и 

последващото придвижване на коалиционни сили на територията на 

страната.В резултат на изследването са предложени модел за изграждане и 

развитие на способности за поддръжка от страна домакин и  модел на 

развръщане на коалиционни сили на територията на страната.  

Дисертационният труд има практико-приложна стойност в областта на 

поддръжката от страна домакин при приемане, разполагане и последващо 

придвижване на сили, което се подкрепя от направените публикации в 

специализирания печат. В хода на изследването е използвана достъпна 

литература и множество национални и съюзни доктринални и концептуални 

документи. 

Разглежданите проблеми в дисертационния труд не изчерпват напълно 

съдържанието на темата, свързани с поддръжката от Република България 

като страна домакин, но дават основаза разисквания по темата, като 

изследователският процес по нея може да продължи.  

Трудът може да се използва от логистичните органите, които участват 

непосредствено в процесите по планиране, управление и осъществяване на 

поддръжката от страната домакин, както и от всеки, който има интерес към 

проблематиката на изследваната тема. 
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III. ОБЩИ ИЗВОДИ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

 

Общи изводи: 

1. Поддръжката от страна домакин е основна форма на логистична 

подкрепа при приемането, разполагането и последващото придвижване на 

коалиционни сили чрез предоставянето на ресурси, услуги и съоръжения 

допринасящи за по-бързото и по-икономичното развръщане, пълноценно и 

качествено сглобяване и своевременно достигане на силите до пълни 

оперативни способности за изпълнение на поставените им задачи. 

2. Отчитайки особеностите на съвременната среда за сигурност и в 

съответствие с поетите от Република България коалиционни ангажименти 

пред националните въоръжени силикато приоритетна задачасе 

явяваизграждането на управленски и изпълнителни логистични органи и 

сили и тяхната пълноценна и качествена подготовка за предоставяне на 

своевременна и надеждна поддръжка като страна домакин при приемането, 

разполагането и последващото придвижване на съюзни сили при операции и 

учения на територията на страната.  

3. Прилагането на разработения модел за развръщане на 

коалиционни сили на територията на страната, чрез използването на 

системата за планиране и управление на логистичното осигуряване 

(LOGFAS), дава възможностотчитайки особеностите на съюзните 

операции/учения и съпътстващите ги променливи фактори да се определят 

своевременно и точно изискванията (сили и средства) към поддръжката от 

Република България като страна домакин при приемането, разполагането и 

последващото придвижване на коалиционни сили, както допринася и за 

намаляване броя на необходимите логистичните ресурси и активи, особено в 

областта на транспорта и складирането. 

 

Предложения: 

1. За усъвършенстване на процеситепо планиране, управление, 

координиране и осъществяване на поддръжката от Република България като 

страна домакин е целесъобразно обособяването в отдел „Логистика” на 

Съвместното командване на силите на сектор „Поддръжката от страна 

домакин”, в чието подчинение да са Националната  координационна клетка 

по приемането, разполагането и последващото придвижване и Националния 

координационен център за логистична подкрепа. 

2. За подобряване подготовката на логистичните кадри и на базата на 

предложените варианти на административна и учебна документация на 

курсове за следдипломна квалификация във Военна академия „Г. С. 

Раковски“ да започне обучението на офицери, заемащи или предвидени да 

заемат длъжности по планиране и управление на поддръжката от страна 

домакин и по планиране и управление на процеса по приемане, разполагане и 

последващо придвижване, като пилотните курсове да се проведат през 2021 г. 



38 

 

IV. НАУЧНИ И НАУЧНО-ПРИЛОЖНИ ПРИНОСИ 

 

Научни приноси: 

Доразвита е теорията, чрез използване на разкритите при изследването 

теоретични постановки в областта на поддръжката от страна домакин, 

ориентирани към нейното усъвършенстване при провеждането й от 

Въоръжените сили на Република България в процеса по приемане, 

разполагане и последващо придвижване на коалиционни силипри операции и 

учения на територията на страната. 

 

Научно-приложни приноси: 

1. Формулирани са насоки за усъвършенстване на поддръжката от 

Република България като страна домакин при приемането, разполагането и 

последващото придвижване на коалиционни сили на територията на 

страната, чрез усъвършенстване на управленско-изпълнителната структура 

на военния компонент от националната система за поддръжка от страната 

домакин. 

2. Разработени са модел за изграждане и развитие способности за 

поддръжка от страна домакин и модел на развръщане на коалиционни сили 

на територията на страната, чрез които се определят необходимите на 

военния компонент на Република България способности за предоставяне на 

поддръжка като страна домакин. 

3. На базата на извършеното военно-експертно изследване са изведени 

и систематизирани актуалните проблеми по предоставянето от военния 

компонент на Република България на поддръжка като страна домакин при 

приемането, разполагането и последващото придвижване и са обосновани 

препоръки за подобряването им. 

4. Разработена е административна и учебна документация за 

провеждането на курсове за следдипломна квалификация, позволяващи на 

обучаемите да придобият компетенции по планиране и управление на 

поддръжката от страна домакин и по планиране и управление на процеса по 

приемане, разполагане и последващо придвижване. 
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военнонаучна конференция с международно участие на тема 
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„Командно-щабен“, том 2017, ISSN 1312-2991, стр. 310 - 318. Конференцията 

е проведена на 21- 22.06.2017 г. 

2. Кирилов Д., „Възможности за подобряване на поддръжката от 
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„Командно-щабен“, том 2018, ISSN 1312-2991,  стр. 306 - 312. 

Конференцията е проведена на 20 - 21.06.2018 г. 

3. Кирилов Д.,Ефтимов Е. „Възможности за усъвършенстване на 

системата за оказване на поддръжка от Република България като страна 

домакин“. Докладът е публикуван в Сборник доклади от годишна научна 

конфернция на НВУ „Васил Левски“ 2019 г., том 6 научно направление 

„Сигурност и отбрана“ ISSN 1314-1937, стр. 99 - 108. Конференцията е 

проведена на 27 - 28.06.2019 г. 

4. Кирилов Д.,Димитров М. „Развитие на органите за управление на 

интегрираната логистика в НАТО“. Докладът е публикуван в Сборник 

доклади от годишна научна конференция на НВУ „Васил Левски“ 2019 г., 

том 6 научно направление „Сигурност и отбрана“ ISSN 1314-1937, стр. 109 - 

115. Конференцията е проведена на 27 - 28.06.2019 г. 

5. Кирилов Д.,„Improvement of the support of the Republic of Bulgaria as a 

host-nation in the process of reception, staging and onward movement in 

cooperation with NATO Force Integration Unit – Bulgaria“. Докладът е 

публикуван в Obronność zeszyty naukowe wydziału zarządzania i dowodzenia, nr 

3(27)2018,  ISSN 2299-2316, Warszawa 2018,   p. 45÷52,. Конференцията е 

проведена ноември 2018 г. 
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