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УЧЕНИЕ SABER GUARDIAN 2017  

ФАКТИ 
 

 

11-20 юли• България • Унгария• Румъния  

 Най-голямото учение от 18
-те

 учения в Черноморския регион за тази година;  

 Участват 22 съюзнически и партньорски държави; 

 14 000 военнослужещи от САЩ; Общо 25 000 военнослужещи;  

 Ежегодно многонационално учение, което се провежда от 2013 година;  

 Водещите компоненти са сухопътните сили на САЩ в Европа (USAREUR) и 

българските въоръжени сили. 

ОПЕРАЦИЯ „АТЛАНТИЧЕСКА РЕШИМОСТ“  
(OPERATION ATLANTIC RESOLVE)  

 В учението SG17 ще участват част от формированията на операция 

„Атлантическа решимост“; 

 Команден елемент на мисията: „Атлантическа решимост“ (понастоящем 4-та 

пехотна дивизия) ще осъществи командването за изпълнение на мисията на учение 

SG17; 

 10
-та

 авиационна бойна бригада ще участва в различни тренировки по време на 

учение SG17;  

 Бойна група от 3-та бронирана бригада, 4-та пехотна дивизия ще участва в 

различни тренировки по време на учение SG17 и в няколко по-малки учения в 

Черноморския регион. 

 

 

Прегрупиране на бойна група от 3-та бронирана бригада, 4-та пехотна дивизия 

(3/4ABCT): 

 3/4ABCT ще се предислоцира от Полша през м. юни към локации в България, 

Унгария и Румъния; 

 Това ще бъде второто прегрупиране на 3/4ABCT, като първото беше 

осъществено през м. януари в Полша, мястото на първоначалното им развръщане в 

Европа 
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УЧЕНИЕ DRAGOON GUARDIAN:  

 Придвижване на 2
-ри

 кавалерийски полк (2CR) от Сухопътните сили на САЩ в 

Европа (USAREUR) от района на постоянното му разполагане във гр. Вилсек, 

Германия през Унгария, Румъния и България към Черно море; 

 По време на придвижването си, 2CR ще участва в няколко ключови подготовки 

на учение SG17 и множество допълващи учения; 

 След учение SG17, 2CR ще натовари оборудване и бойна техника на кораб, 

който ще бъде ескортиран през Черно море до Грузия като част от учението на 

Военноморските сили на САЩ в Европа SEA BREEZE; 

 2CR ще дебаркира в Грузия, където ще вземе участие в учение NOBLE 

PARTNER.  

УЧЕНИЯ В ЧЕРНОМОРСКИЯ РЕГИОН:  

 През лятото на 2017 година в Черноморския регион ще се проведат 18 учения; 

 Ще участват 40,000 военнослужещи от 30 съюзнически и партньорски държави; 

 Колективна тренировка за колективна отбрана, развиване на съвместни 

способности и подобряване на оперативната съвместимост; 

 Изразителна демонстрация на ангажираността на САЩ, съюзниците и 

партньорите към сигурността и стабилността в региона; 

 В рамките на учение SG17 са интегрирани няколко учения в Черноморския 

регион: 

SWIFT RESPONSE 17; BLACK SWAN 17; PEACE SENTINEL 17; EAGLE SENTINEL 

17; IMMEDIATE RESPONSE  

 Няколко учения в Черноморския регион допълват SG17: 

SZENTES AXE; BRAVE WARRIOR; TOBRUQ LEGACY; SHABLA; RESOLUTE 

CASTLE; SEA BREEZE  

 Други учения в Черноморския регион: 

NOBLE PARTNER; GETICA SABER; IEL MILU; GETICA; SARMIS; SCUTUL DE 

FOC, BREEZE 17 

 


