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ОПИСАНИЕ НА „SABER GUARDIAN“ 2017 

 

„SABER GUARDIAN“ 2017 (SG17) е годишно, многонационално учение, което се 

провежда в Черноморския регион като част от Съвместната програма за учения на 

Военното командване на САЩ в Европа. SG17 има за цел да увери своите съюзници и 

партньори в трайния ангажимент на САЩ към колективната отбрана и просперитета на 

Черноморския регион, да подсигури командните и контролни функции на Съюза, както 

и да подсили мерките за възпиране, договорени от НАТО по време на срещата на върха 

във Варшава през 2016 година. 

 

Водещите компоненти за SG17 са Командването на сухопътните войски на САЩ в 

Европа и Българските въоръжени сили. Домакинството на SG17 ще бъде поделено 

между сухопътните сили на България, Румъния и Унгария и ще се състои в периода 

между 11-20 юли, 2017 година на различни места в същите държави, заедно с няколко 

съпътстващи събития, които също ще се проведат през месец юли. Като логистични 

хъбове ще бъдат използвани Учебния полигон „Ново село“ в България и 

Военновъздушната база „Михаил Когалничеану“ в Румъния. 

 

SG17 включва компютърно подпомагано/командно-щабно учение „Dacian Guardian“, 

което ще се проведе на Учебен полигон „Ново село“, България, Букурещ и учебен 

полигон Чинку, Румъния, както и в Постойна, Словения, тактическо учение с бойни 

стрелби на ПВО, което ще се проведе на полигон Шабла; тактическо учение с бойни 

стрелби в Капу Мидиа, Румъния; няколко форсирания на река, като едното ще включва 

действия при събития с наличие на жертви в Бордушани, Румъния; учение за действие 

при загуби на личен състав във Военновъздушната база „Михаил Когълничану“, 

Румъния; тактическо учение с бойни стрелби/полево учение „Eagle Sentinel” на полигон 

„Ново село“, България; както и националното тактическо учение с бойни стрелби 

„PEACE SENTINEL”, което ще се проведе на полигон в Корен. 

 

SG17 НЕ е учение на НАТО. Въпреки че SG17 НЕ е учение на НАТО, нациите 

домакини са страни-членки на НАТО, което го класифицира като събитие в 

съответствие с Глава 4 - национално учение (страна-членка на НАТО) в годишния 



SG17 Описание  
Съвместен медиен център: 

e-mail: pao.bulgaria.sg17@armf.bg  и  

 SaberGuardianPAO@mail.mil 

тел. 02 92 22706 

. 

2 юни , 2017 

 

 

доклад за дейностите на НАТО. Командването на многонационалната дивизия – 

Югоизточна Европа ще предостави старши щаб за обучението на четири подчинени 

бригади, резервна част в състав батальон, както и на различни формирования по време 

на командно-щабното учение от SG17. 

 

УЧАСТНИЦИ: Настоящият брой на войските, посочен по-долу, е ориентировъчен, а 

окончателният им брой ще бъде ясен при началото на учението.  

 

В SG17 ще участват приблизително 14 000 американски военнослужещи от общо 

наброяващия 25 000 души личен състав от 22 страни-членки и партньори: 

Армения, България, Чехия, Германия, Хърватия, Грузия, Гърция, Унгария, Литва, 

Македония, Молдова, Черна Гора, Холандия, Полша, Румъния, Сърбия, Словакия, 

Словения, Турция, Украйна, Великобритания и САЩ. 

 

  

DRAGOON GUARDIAN е придвижването на 2-ри кавалерийски полк на Командването 

на сухопътните войски на САЩ в Европа от местоположението им във Вилсек, 

Германия, към Унгария, през Румъния и България до Черно море. 2-ри кавалерийски 

полк ще участва в няколко ключови събития от SG17 и множество съпътстващи учения 

по време на това предислоциране. 

 

Операция „Атлантическа решимост“ представлява дислоциране на ротационни 

американски войски в Европа, в сътрудничество със страните-членки и партньорите на 

Алианса като част от Инициативата на САЩ за гарантиране на сигурността на 

европейските съюзници на НАТО. За формированията от сухопътните войски на САЩ 

в Европа ротации са деветмесечни. Настоящата ротация включва личен състав от 

приблизително 6 100 човека от 3-та бронирана бригада от 4-та пехотна дивизия и от 10-

та авиационна бригада и се ръководи от Командна група – „Атлантическа решимост“, 

тактически щаб на ниво дивизия. В момента Командната група се ръководи от 

регионално разположената 4-та пехотна дивизия. 

 

Тези ротации предоставят постоянно присъствие и силна военна мощ с цел засилване на 

Алианса, елиминиране на регионални заплахи и отговор при кризи. Разположените в 
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подкрепа на операция „Атлантическа решимост“ сили извършват съвместни учения и 

тренировки, които включат двустранни тренировъчни действия и многонационални 

учения, като SG17, съвместно със съюзниците на НАТО и източноевропейските 

партньори в България, Естония, Унгария, Латвия, Литва, Полша, Румъния и Словакия. 

 

Ротационните елементи в тези държави няма да бъдат постоянно разположени там, но 

ще предоставят постоянно присъствие в региона, рутинно придвижвайки се и 

съсредоточавайки се за учения и тренировки. Това е планираният модел за бъдещи 

ротации. 

 

SG17 частично ще се изпълни от частите за операция „Атлантическа решимост“. 

Командната група от 4-та пехотна дивизия ще осигури командване за мисията за SG17. 

10-та авиационна бригада ще участва в различни тренировъчни събития от SG17. 3-та 

бронирана бригада от 4-та пехотна дивизия също ще участва в различни тренировъчни 

събития от SG17 и в няколко по-малки учения в Черноморския регион. Това ще бъде 

второто струпване на 3-та бронирана бригада от 4-та пехотна дивизия. Първото се 

състоя в Полша през месец януари, 2017 година. 

 

 

 

 


