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УЧЕНИЯ В ЧЕРНОМОРСКИЯ РЕГИОН
Общо 18 учения ще бъдат проведени в Черноморския регион през лятото на 2017
година. SG17 (Saber Guardian17) е най-голямото от ученията в Черноморския регион
и ще бъде допълнено от няколко по-малки американски, български, унгарски и
румънски учения. Около 40 000 военнослужещи от 30 държави ще участват в
ученията в Черноморския регион. Това е колективна подготовка за колективна
отбрана, която развива способностите на партньорите и подобрява оперативната
съвместимост, и е ярка демонстрация на ангажираността на САЩ, съюзниците и
партньорите към сигурността и стабилността в Черноморския регион. Всяко учение
е отделно и се отличава с характерни особености. Някои учения подпомагат или
допълват учение SG17 по различни начини, докато други учения просто се провеждат
едновременно или се застъпват със SG17, без да имат отношение към него.
УЧЕНИЯ, РЪКОВОДЕНИ ОТ САЩ
УЧЕНИЕ RESOLUTE CASTLE 2017 (RC17) ще се проведе в периода 14 април – 30
септември 2017 година на различни местоположения в Полша и Румъния. RC17 е
водено от САЩ учение в областта на военно-строителните дейности с фокус върху
подготовката на американски военни строително-инженерни формирования в сферата
на основните им мисии. Тяхната дейност ще донесе допълнителни ползи за подобряване
на инфраструктурата и изграждане капацитета на нашите съюзници и партньори от
Централна и Източна Европа, за да допринесе за пълноценното им участие като
партньори в операции в отговор на кризи в региона. Ще вземат участие 1 000
военнослужещи, включително военнослужещи от 15 инженерен батальон (15EN BN) с
щаб в Графенвьор, Германия, който ще бъде усилен от многократни ротации на
инженерни формирования от Сухопътните сили на Националната гвардия, включително
от щатите Алабама (ALARNG), Мичиган (MIARNG) и Тенеси (TNARNG).
Представители на американските военноморски строителни батальони (U.S. Navy
Seabees) също ще вземат участие. Други държави-участници ще бъдат Великобритания
и Румъния. RESOLUTE CASTLE 2017 подпомага учение SG17, като извършва
дейности в множество военни учебни съоръжения и полигони в различни области
на Румъния, сред които Чинчу, база „Михаил Когълничану“, Бабадаг и Смърдан.
Много от тези съоръжения и полигони ще бъдат използвани по време на учение
SG17.
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Учение SABER GUARDIAN 2017 (SG17) е най-голямото учение от ученията в
Черноморския регион през това лято и ще се състои в периода 11 – 20 юли 2017 година
на различни местоположения в България, Унгария и Румъния, като учебен полигон
„Ново село“ (NSTA) в България и авиобаза „Михаил Когалничану“ (МК) в Румъния ще
бъдат използвани като логистични центрове. Учение SG17 обхваща: командно-щабно
учение (CPX)/компютърно-подпомагано учение (CAX), което ще се проведе в NSTA,
България, Букурещ и Чинчу, Румъния и Постойна, Словения; учение с бойни стрелби на
противовъздушната артилерия (ADA LFX) в Шабла, България; бойни стрелби (LFX) в
Капу Мидия, Румъния; няколко форсирания на водни прегради, като едното включва
симулиране на инцидент с възникване на жертви в Бордушан, Румъния; учение за
справяне със ситуация с възникване на масови жертви (MASCAL) в МК, Румъния;
тактическо учение с бойни стрелби LFX/FTX Eagle Sentinel на учебен полигон „Ново
село“, България и тактическо учение с бойни стрелби LFX/FTX PEACE SENTINEL национално учение на България на полигон „Корен“, България. Ще вземат участие
около 25 000 военнослужещи от 22 съюзнически и партньорски държави. Учение
SABER GUARDIAN 17 се допълва или осигурява от голям брой други учения в
Черноморския регион, както следва:
Учение EAGLE SENTINEL 2017 е многонационално учение, което ще се състои в
периода 17 – 20 юли 2017 година на учебен полигон „Ново село“, България. Това е
многонационално учение с провеждане на бойни стрелби и полева подготовка LFX/FTX
с интегрираното участие на бронирани, авиационни и лекопехотни подразделения от
четири съюзнически и партньорски държави. Учение EAGLE SENTINEL 2017 съдейства
за подготовката на бронирани, военновъздушни и лекопехотни сили от 3/4ID (3
бронирана бригада от 4 пехотна дивизия) като част от второто мероприятие по
прегрупиране на цялата бригада. Учение EAGLE SENTINEL 2017 ще отрази приноса на
Грузия към Силите за отговор на НАТО за практическото осъществяване на целите на
подготовката на тяхната рота преди участието й в учение NOBLE PARTNER 17.
Участниците включват 650 военнослужещи от САЩ от 1-8IN, 140 грузински
военнослужещи от пехотна рота, 20 български военнослужещи от танков взвод и 40 от
артилерийска батарея от формирования на сухопътните войски,
20 гръцки
военнослужещи от танкова рота и взвод. Учение EAGLE SENTINEL 2017 е част от
подготовките FTX/LFX на учение СЕЙБЪР ГАРДИАН (SG17) и ще се проведе на
полигон „Ново село“ в България.
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УЧЕНИЕ TOBRUQ LEGACY 2017 (TL17) е водено от САЩ учение на
противовъздушната артилерия (ADA), което ще се състои в периода 12 – 22 юли 2017
година на военен полигон Храдище, Чешка република; Шиаулиай, Литва, авиобаза
„Михаил Когалничану“ и Капу Мидия, Румъния. Учението ще засили оперативната
съвместимост на множество многонационални формирования от Европа в областта на
противовъздушната отбрана, ще предостави възможност на Сухопътните сили на САЩ
в Европа да генерират и поддържат бойна сила в Черноморския регион и ще засилят
възпиращите усилия в рамките на НАТО. Учението обхваща приблизително 1 600
военнослужещи от 12 държави-участници. Формированията, които участват от страна
на САЩ, включват: армейско противовъздушно и противоракетно командване на 10
армия (10AAMDC); 10 авиационна бойна бригада (10CAB); 12 авиационна бойна
бригада (12CAB) и 2-ри батальон, 263-та противовъздушна артилерия (2-263 ADA),
Въздушната национална гвардия на Южна Каролина (2-263ADA, SCARNG);
Военновъздушните сили на САЩ в Европа (USAFE) и осигуряващи елементи от НАТО;
Обединеният център на НАТО за въздушни операции (САОС) в авиобаза Уедем;
Обединеният център на НАТО за въздушни операции в Торехон и
въздушнопреносимите сили за ранно предупреждаване и управление (AEW&CF).
Учение TOBRUQ LEGACY 17 допълва учение SG17 като осигурява усилията на
пехотната бойна група на 173 въздушно-десантна бригада 173D IBCT (A) за
осъществяване на съвместно въвеждане в дълбочина (JFE), съвместна задача за
завземане на летище с използване на сила по време на учение Swift Response 17
(SR17) и форсирането на водна преграда от 2-ри кавалерийски полк (2CR) в
Бордушан.
УЧЕНИЕ GETICA SABER 2017 (GS17) е водено от САЩ учение за координация на
огъня (FCX) и учение с бойни стрелби със смесен тип въоръжение (CALFEX), което ще
се състои в периода 10 – 15 юли 2017 година в Чинчу, Румъния. Координацията на
огъня ще се води от 1-ва артилерийска дивизия (артилерийски дивизион) (1CD
DIVARTY), което включва огнева поддръжка в тактическа дълбочина на противника от
самолет, вертолет и високомобилни артилерийски ракетни системи (HIMARs) за
унищожаване на интегрираните противовъздушни системи на противника преди
преминаване към непосредствена огнева поддръжка на бойната група на 3-та бронирана
бригада ((ISO) 3/4 ABCT). 1CD DIVARTY води CALFEX като кулминационно
мероприятие на FCX при масиране на непосредствената огнева поддръжка от ISO 3/4
ABCT. Учение GETICA SABER 2017 няма връзка с учение SG17, но ще се проведе в
същата основна зона и времеви период.
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УЧЕНИЕ SWIFT RESPONSE 2017 (SR17) e учение, което ще се състои в периода 13 –
23 юли 2017 година в няколко локации, сред които: авиобаза Безмер и учебен полигон
„Ново село“, България; авиобаза Папа, Унгария и бази Чинчу и Къмпиа Турзии,
Румъния. Учението включва: две въздушни атаки, две усилия за съвместно въвеждане в
дълбочина (JFEs) и въздушното стоварване на взвод от 2-ри кавалерийски полк
„Страйкърс“ на Къмпиа Турзии и Безмер. Ще участват около 650 американски
военнослужещи от 82-ра въздушно-десантна дивизия (82D ABN DIV) от Форт Браг,
Северна Каролина; 2 500 от 173 въздушно-десантна бригада от Виченца, Италия и 500
от 1-ви батальон, 143-ти пехотен полк (1-143IN), сухопътни сили на Националната
гвардия на щата Тексас (TXARNG). Около 1600 десантчици ще участват в усилията по
десантиране и въздушните атаки на учението. Други държави-участници са България,
Канада, Гърция, Италия, Холандия, Португалия и Румъния. Учение SWIFT RESPONSE
17 допринася за провеждането на учение SG17 като осигурява пристигането на
2CR „Страйкърс“ в зоната за съвместни операции (JOA) в Безмер, България и
Къмпиа Турзии, Румъния.
УЧЕНИЕ SEA BREEZE 2017 (SB17) е многонационално учение, водено от
Военноморските сили на САЩ в Европа (NAVEUR) в подкрепа на програма
„Партньорство за мир“, което ще се проведе в Черно море в периода 11 – 21 юли 2017
година. SB17 е съвместно спонсорирано от САЩ и Украйна полево учение с фокус
върху операции в областта на морската сигурност. Ще участват около 25 000
военнослужещи от 11 други държави. Учение SEA BREEZE 17 допълва SG17, като
предоставя ескорт през Черно море за 2-ри кавалерийски полк (2CR) в изтеглянето
му напред извън съвместната зона за операции (JOA) в посока Грузия за участие в
учение NOBLE PARTNER 2017 (NP17).
УЧЕНИЕ NOBLE PARTNER 2017 (NP17) ще се проведе в Грузия в периода 30 юли
– 12 август 2017 година непосредствено след SG17. След провеждането на маневри в
Черно море по време на учение SG17, елементи на 2CR и 3/4 ABCT ще дебаркират в
Грузия за провеждането на учение NP17. NP17 е двустранно, ръководено от
Европейското командване на въоръжените сили на САЩ (USEUCOM) учение за
подготовка в района на постоянно разполагане на грузинска лекопехотна рота,
определена за участие в Силите за отговор на НАТО (NRF). Учението се състои от
ситуационна подготовка на ниво „бригада“ (STX) и тренировка с бойни стрелби с
участието на въздушнопреносими, леки и механизирани елементи. Ще участват около 1
600 американски военнослужещи от следните формирования: 2CR; 173 въздушно4
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десантна бригада, 3/4 ABCT; 15-ти инженерен батльон и сухопътните сили на
Националната гвардия на щата Джорджия (GAARNG). Учение NOBLE PARTNER 2017
(NP17) няма отношение към учение SG17. Елементи от 2CR и 3/4 ABCT ще се
придвижат за участие в учение NP17 след участието им в учение SG17.
НАЦИОНАЛНИ УЧЕНИЯ НА УНГАРИЯ
УЧЕНИЕ BRAVE WARRIOR 2017 (BW17) е учение с висока видимост, което ще се
проведе в периода 26 юни – 23 юли 2017 година в различни локации в Унгария и поконкретно, Дьор и Варпалота. BW17 се състои от командно-щабно учение,
компютърно-подпомагано учение и учение с реални действия на сили и средства (CPX,
a CAX и LIVEX) с фокус върху провеждането на съвместни маневри и на способността
на бойна група на Европейския съюз, съставена от страни от Вишеградската четворка,
да провежда ограничени процедури по приемане, разполагане, по-нататъшно
придвижване и интегриране (RSOI). Многонационалните бойни стрелби ще изградят
бойна сила за бъдещи операции, ще демонстрират способност и ще укрепят мерките по
възпиране в Европа. BW17 ще осигури по-широка оперативна съвместимост на
тактическо ниво между сухопътните сили на САЩ и държавите от Централна Европа.
Ще участват 500 военнослужещи на САЩ от 3/4 ABCT, 2CR и сухопътните сили на
Националната гвардия на щата Охайо (OHARNG). Други участващи държави са
Вишеградската четворка (Чешка република, Унгария, Полша, Словакия) и Румъния.
Учение BRAVE WARRIOR 2017 допълва SG17, като предоставя свобода на
придвижване в Унгария на участниците в SG17 и по-конкретно, на 2CR.
УЧЕНИЕ SZENTES AXE 2017 ще се проведе в периода 26 юни – 07 юли в Дьор,
Унгария, като ще се състои от операции по тактическо развръщане на преправъчни
средства и форсиране на водни прегради за осигуряване свободата на придвижване на
военни формирования на страните от Вишеградска четворка и 2 кавалерийски
полк(2CR). Учение SZENTES AXE 2017 ще осъществи дневно и нощно форсиране на
водни прегради. Ще участват около 1500 военнослужещи от САЩ от 1-ва ескадрила, (12CR, 1300 военнослужещи) и Националната гвардия на щата Охайо (OHNG, 200
военнослужещи). Ще участват също около 200 военнослужещи от унгарските
Сухопътни сили: от 25-та пехотна бригада (100 военнослужещи); 37-ми инженерен полк
(60 военнослужещи); 12-ти противовъздушен артилерийски полк (20 военнослужещи);
военна полиция (10 военнослужещи) и други военнослужещи от унгарските Сухопътни
сили (20 военнослужещи). Други държави, които ще вземат участие са Германия и
5
юни , 2017

SG17 Описание
Съвместен медиен център:
e-mail: pao.bulgaria. sg17@armf.bg и
SaberGuardianPAO@mail.mil
тел. 02 92 22706
.
Великобритания. Учение SZENTES AXE 17 допълва учение SG17 чрез провеждане на
операции по тактическо развръщане на преправъчни средства и форсиране на
водни прегради за осигуряване свободата на придвижване на 2CR, докато се
придвижи през Унгария в посока Румъния.
УЧЕНИЕ BLACK SWAN 2017 е учение на силите за специални операции (SOFEX), в
което участват съюзнически и партньорски държави от региона и ще се състои в
периода 26 юни – 22 юли 2017 година в различни местоположения в Унгария, Румъния
и България. Учение BLACK SWAN 2017 цели изграждането на съюзническа и
партньорска способност от силите за специални операции, подобряване на оперативната
съвместимост и укрепване на мерките за гарантиране на сигурността на съюзниците в
Европа. Сили за специални операции на САЩ от Командването на Силите за
Специални операции на САЩ в Европа (SOCEUR) и парашутисти от 173 въздушнодесантна бригада, ще се присъединят към държавата-домакин Унгария и участващите
държави България, Хърватия, Румъния, Полша и Словения. Учение BLACK SWAN 2017
дава възможност на участниците в SG17 да отработят и демонстрират
интегриране между силите за специални операции и конвенционалните сили за
готовност за реални извънредни ситуации.
НАЦИОНАЛНИ УЧЕНИЯ НА РУМЪНИЯ
УЧЕНИЕ SARMIS 2017 ще се проведе в периода 11 – 22 юли 2017 година на
различни места в планинския район на Карпатите и се основава върху сценарий за
водене на хибридна война. Друга държава, които ще участва е Великобритания. Учение
SARMIS 2017 няма връзка с учение SG17, но ще се проведе в същата основна зона и в
същия период.
УЧЕНИЕ GETICA 2017 ще се проведе в периода 11 – 22 юли в Чинчу.
Многонационалната дивизия „Югоизток“ на НАТО (MND-SE) ще проведе компютърноподпомагано и командно-щабно учение (CAX/CPX) на ниво „бригада“ за български и
румънски маневрени бригади за засилване на оперативната съвместимост, изграждане
на готовност, демонстрация на способност и укрепване мерките по възпиране в Европа.
Великобритания също ще вземе участие. Учение GETICA 2017 не е свързано с учение
SG17, но ще се проведе в същата основна зона и в същия период.
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УЧЕНИЕ SCUTUL DE FOC 2017 ще се проведе в периода 11 – 22 юли 2017 година в
Смърдан, Румъния. Бойните стрелби на ниво „бригада“ целят да демонстрират
способност, да засилят оперативната съвместимост и да укрепят мерките по възпиране в
Европа. Участващите формирования от САЩ са 3-та бронирана бригада от 4-та пехотна
дивизия(3/4 ABCT). Учение SCUTUL DE FOC 2017 не е свързано с учение SG17, но ще
се проведе в същата основна зона и в същия период.
УЧЕНИЕ IEL MILU 2017 (многонационалното интегрирано логистично
формирование за обща инженерна поддръжка за логистиката) е учение за изпълнение
на инженерни задачи, което ще се проведе през м. юли 2017 година. Великобритания
също ще вземе участие. Учение IEL MILU 2017 не е свързано с учение SG17, но ще се
проведе в същата основна зона и в същия период, като ще бъде част от учение
RESOLUTE CASTLE 17.
НАЦИОНАЛНИ УЧЕНИЯ НА БЪЛГАРИЯ
УЧЕНИЕ PEACE SENTINEL 2017 е учение на българските Сухопътни сили (BLF) с
участието на 900 военнослужещи от България, САЩ и Сърбия, което ще се проведе в
периода 10 – 20 юли 2017 година на полигон „Корен“, България. Ученията на
сухопътните сили и полевите учения (LFX/FTX) на ниво „батальон“ имат за цел да
осъществят подготовката на механизирани пехотни формирования за участия в
дефанзивни или офанзивни съвместни операции или операции с използване на смесен
тип въоръжение с фокус върху противовъздушната отбрана, провеждане на операции за
пробив с използване на смесен тип въоръжение и операции в градска среда. Учение
PEACE SENTINEL 2017 съдейства за подготовката на механизирани формирования от
бойната група към 3-та бронирана бригада на 4 пехотна дивизия (3/4ID) като част от
второто мероприятие по прегрупиране на цялата бригада. Участниците включват 225
военнослужещи от САЩ от 1-ви батальон от 8-ми пехотен полк на 3/4ID, до 700
военнослужещи от българските сухопътни сили от 3-ти механизиран батальон (3MB) на
61-ва механизирана бригада (61MBDE) и 30 военнослужещи от Сърбия в състав
лекопехотен взвод. Учение PEACE SENTINEL 2017 е частта от подготовките
FTX/LFX на учение СЕЙБЪР ГАРДИАН (SG17) и ще се проведе на полигон „Корен“ в
България и не е самостоятелно учение, а се отнася към Eagle Sentinel.
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УЧЕНИЕ SHABLA 2017 е учение на българските военновъздушни сили, в което ще
участват и ПВО формирования от сухопътните войски и военноморските сили на
България и ще се проведе в периода 6 – 23 юли 2017 година на зенитен полигон
„Шабла“ в България. Учението се състои от тренировки на противовъздушната
артилерийска отбрана и бойни стрелби (ADA LFX). От американска страна ще участват
до 10 военнослужещи от 2-263ADA SCARNG (2-ри батальон от 263-то противовъздушно
артилерийско формирование на Въздушната национална гвардия на Южна Каролина).
Също така ще участват около 1300 военнослужещи от противовъздушната отбрана на
други три държави: България (1150 военнослужещи), Сърбия (60 военнослужещи) и
Украйна (60 военнослужещи). Учение SHABLA 2017 допълва учение SG17, като
осигурява свобода на придвижване за участниците в SG17 по време на действията в
Съвместната зона за операции (JOA).
ДРУГИ УЧЕНИЯ
УЧЕНИЕ IMMEDIATE RESPONSE 2017 e словенско командно-щабно учение, което
ще се проведе в периода 12 – 16 юли 2017 година в Словения. IMMEDIATE
RESPONSE е ежегодно, водено от САЩ командно-щабно/компютърно-подпомагано
учение CAX/CPX. Словения използва това название за своите командно-щабни учения.
Учение IMMEDIATE RESPONSE 2017 е словенското участие в командно-щабните
учения на SG17 и е интегрирано като такъв вид учение.
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