
РЕЧНИК НА ИЗПОЛЗВАНИТЕ ТЕРМИНИ, СВЪРЗАНИ С ЛОГИСТИКАТА 

Военна инфраструктура Система от пространствено обособени, оперативно оборудвани 

територии и обекти с комплекс от сгради и съоръжения, 

необходими на ВС за изпълняване на задачите. 

Военна логистика Комплекс от дейности за планиране и осъществяване на 

придвижването и осигуряването (поддръжката) на войските и 

силите. 

Военновременни 

запаси 

Запаси от материални ресурси, предназначени да осигурят 

потребностите на ВС при военно положение и положение на война 

за определен период от време. 

Запаси за логистична 

готовност 

Войскови запаси, които се планират и осигуряват за времето до 

получаването на оперативна заповед за конкретна мисия/операция 

на базата на стандартни норми. 

Запаси от материални 

ресурси 

Количеството налични материални ресурси, предназначени за 

осигуряване на потребностите на войските и силите за определен 

период от време. 

Интегрирана 

логистична поддръжка 

Управлението и техническият процес, чрез които способностите за 

поддръжка и съоръженията за логистична поддръжка са 

обединени в замисъл и се вземат предвид през жизнения цикъл на 

системите/оборудването. 

Интермодалност Способност за прехвърляне на товари от един вид транспорт на 

друг с минимални усилия. 

Линии за комуникации Всички сухопътни, водни и въздушни маршрути (пътища, трасета), 

които свързват участващо в операция военно формирование с една 

или повече оперативни бази и по които се придвижват усиления и 

доставки. 

Логистика Логистиката е наука, занимаваща се с проектиране, анализ, 

управление и контролиране на потоци от материални ресурси, хора 

и енергия. 



Логистична 

инфраструктура  

Елемент от военната инфраструктура и представлява система от 

инфраструктурни обекти и съоръжения от различен тип с 

определено географско местоположение и различни 

характеристики, които способстват за изпълнението на 

логистичните задачи. 

Логистично 

осигуряване 

Комплекс от дейности по организиране и провеждане на 

мероприятия по планиране, придвижване, поддържане и 

обслужване на военните формирования в мирно и военно време. 

Материални ресурси  Въоръжение, боеприпаси, техника (авиационна, зенитно-ракетна, 

корабна, комуникационна и информационна и друга), пътни 

превозни средства, хранителни продукти, униформено облекло, 

лични предпазни средства, специално и работно облекло и друго 

вещево имущество и снаряжение, резервни части, гориво-смазочни 

материали и други. 

Медицинска евакуация  Процес на придвижване на ранени и болни в 

медицинските/лечебните заведения (полеви/стационарни 

пунктове и болници), контролирано от органите за медицинско 

осигуряване. 

Медицинско 

осигуряване 

Непрекъснат и комплексен процес, който включва разнородни 

медицински и немедицински дейности, насочени към укрепване, 

предпазване и възстановяване здравето на човека, като важен 

елемент от боеготовността на ВС. 

Метрологично 

осигуряване 

Комплекс от мероприятия, насочени към постигане на 

необходимото качество и точност на измерване и инструментален 

контрол на техническите параметри на въоръжението и техниката. 

Многонационална 

логистика 

Логистика, използваща форми, различни от националните, като 

многонационална интегрирана логистична поддръжка, поддръжка 

от страна, специализирана по роля, поддръжка от водеща нация и 

други. 

Мобилност Способност на войските и силите, която им позволява да се 

придвижват от едно място на друго като запазват възможността за 

изпълнение на техните мисии и задачи. 



Подвоз/Доставка  Елемент на снабдяването, обхващащ дейностите транспортиране и 

предаване на материални ресурси за попълване на складовите 

запаси до необходимите норми.  

Поддръжка Поддръжката обхваща комплекс от организационни и технически 

мероприятия, провеждани от логистичните органи за запазване 

или  възстановяване на техническото състояние и ресурса на 

въоръжението, ППС и техниката при тяхната експлоатация. 

Поддръжка от страна 

домакин 

Провеждане на комплекс от дейности за оказване на гражданска и 

военна помощ на съюзнически и чужди въоръжени сили и 

организации, които са разположени, действат или преминават през 

нейната територия, с ресурси на страната домакин. 

Потребителска 

логистика 

Означава осигуряване на войските и силите с материални ресурси и 

услуги и включва: 

- приемане, съхранение (складиране), поддръжка (вкл. ремонт, 

сервиз и метрологичен контрол), разпределение, доставки, 

използване и бракуване на материални ресурси; 

- придвижване и транспортиране; 

- осигуряване на логистична инфраструктура; 

- предоставяне на услуги; 

- медицинско осигуряване. 

Преразпределяне на 

ресурси 

Използване на логистични ресурси след прехвърляне на 

пълномощията, необходими за осигуряване на мисията. 

Логистичните ресурси са определени в мирно време и се 

предоставят на командирите по време на война. 

Придвижване Промяна на местоположението на формированията (личен състав и 

материални ресурси) като част от предислоцирането или 

развръщането на въоръжена сила с наземен, въздушен или морски 

транспорт, със запазване на тяхната боеспособност. 

Производствена 

логистика 

Производствената логистика е част от военната логистика, която 

реализира две основни функции:  

- проучване, проектиране и развитие на материални ресурси;  

- производство и въвеждане в експлоатация на материални 

ресурси. 

 



Снабдяване Снабдяването е основна функционална област на логистичното 

осигуряване на ВС. Организира се и се осъществява с цел 

своевременно и пълно задоволяване на потребностите на военните 

формирования от материални ресурси, с приоритет насочен към 

бойните формирования. Снабдяването включва: 

- определяне на нивото на запасите от материални ресурси, 

потребностите и източниците на снабдяване; 

- планиране и организиране на своевременното попълване на 

разхода и понесените загуби от материални ресурси; 

- правилно разпределение и съхранение на материалните ресурси; 

- заявяване, доставяне, разпределение по потребност и предаване 

на материалните ресурси. 

Стандартизация Стандартизацията е дейност за определяне на предписания за 

общо и повтарящо се прилагане, отнасящи се за действителни или 

евентуални проблеми, чрез които се постига оптимален ред в 

дадена съвкупност от обстоятелства. 

Стандартна дневна 

норма за снабдяване 

(СДНС) 

Общото количество материални ресурси, необходими за един ден, 

което се базира на усреднени норми за разход, определени на 

национално ниво. 

Съвместна логистика Координирано логистично осигуряване на два или повече 

компонента. 

Техническо обслужване Техническото обслужване включва всички дейности и процедури, 

свързани с почистване, смазване, попълване на запасите, 

диагностика и малки ремонти, свързани с подмяна на износени 

и/или с изтекъл ресурс елементи (части, възли и агрегати) и 

материали, с цел поддържане на ППС и техниката в изправно 

състояние. 

Транспортиране Транспортирането е дейност по организация и използване на 

транспортните средства от различните видове транспорт, 

включително и необходимото оборудване за товаро-разтоварни 

дейности, за придвижване на формированията, доставка на 

екипировка, оборудване и други материални ресурси в операцията. 

 


