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I. УВОДНА ЧАСТ
1. ОСНОВАНИЯ
1.1 Чл. 26, ал. 7а от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република
България.
1.2 Заповед на
№ Р-33/26.02.2016 г.

министър-председателя

1.3 Заповед на министъра
№ ОХ-068/06.10.2016 г.

на

отбраната

на
на

Република
Република

България
България

2. НОРМАТИВНА РАМКА
2.1 Закон за отбраната и въоръжените сили на Република България. (Обн.
ДВ. бр.35 от 12 Май 2009г., изм. и доп. ДВ. бр.98 от 09 Декември 2016г.)
2.2 Закон за преминаването през и пребиваването на територията на
Република България на съюзнически и на чужди въоръжени сили (обн., ДВ, бр.
102 от 20.12.2005 г., изм. и доп., бр. 35 от 12.05.2009 г., в сила от 12.05.2009 г., бр.
23 от 22.03.2011 г., в сила от 22.03.2011 г., доп., бр. 13 от 16.02.2016 г., в сила от
16.02.2016 г.).
2.3 Закон за Държавна агенция „Национална сигурност“ (Обн., ДВ, бр. 109
от 20.12.2007 г., изм. и доп., ДВ, бр. 15 от 23.02.2016 г.).
2.4 Закон за защита на класифицираната информация (Обн., ДВ, бр. 45 от
30.04.2002 г., изм. и доп., ДВ, бр. 81 от 14.10.2016 г.).
2.5 Споразумение между страните по Северноатлантическия договор
относно статута на техните въоръжени сили (ССВС НАТО), ратифицирано със
закон обн. ДВ бр.65 от 2004 г., в сила за Република България от 03.11.2004 г.
2.6 Меморандум за разбирателство между правителството на Република
България и Върховното главно командване на Обединените въоръжени сили на
НАТО в Европа и Щаба на Върховния главнокомандващ на НАТО по
трансформацията относно осигуряването на поддръжка от страната домакин за
провеждане на операции и учения на НАТО, ратифициран със закон, приет от
39-то Народно събрание (ДВ, бр. 96 от 2004 г.).
2.7 Стратегически план за действие на Въоръжените сили на Република
България, приет с решение на Министерски съвет № 1017/24.11.2016 г.
2.8 Каталог на Република България за планираните възможности по
поддръжка от страната домакин.
2.9 STANAG 2034 LOG - Стандартни процедури на НАТО за взаимно
логистично подпомагане.
2.10 Директива на НАТО AD 65-003 „Политика по контраразузнаване“.
2.11 Директива по сигурност на информацията АС/35-D/2002.
2.12 Съюзна публикация на НАТО AJP 2 „Доктрина за разузнаване,
контраразузнаване и сигурност“.
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2.13 Съюзна публикация на НАТО AJP 2.2 „Процедури по
контраразузнаване и сигурност“.
2.14 Съюзна публикация на НАТО AТP 3.16.1 „Противодействие на
вътрешни заплахи“.
3. ЦЕЛ
Създаване на оптимална организация за използване на национални ресурси,
координация и взаимодействие между държавните органи при оказване на
поддръжка от Република България като страна домакин на сили на НАТО при
провеждане на учения и операции на територията на страната.
4. ЗАДАЧИ
4.1 Организиране и провеждане на поддръжка от страната домакин (ПСД) в
съответствие с националното законодателство и международните договори, по
които Република България е страна, за времето на провеждане на операцията или
учението.
4.2 Разпределяне на функциите и задачите на министерствата и ведомствата
с отговорности по поддръжка от Република България като страна домакин.
4.3 Гарантиране на координация и сътрудничество между централните
органи и техните администрации за ефективно провеждане на поддръжка от
Република България като страна домакин.
4.4 Ефективно и икономично използване на наличните ресурси на страната
за удовлетворяване на потребностите на сили на НАТО на територията на
Република България.
5. КРИТЕРИИ ЗА УСПЕХ
Своевременно развръщане на граждански и военни сили и средства за
оказване на поддръжка при приемане, настаняване, последващо придвижване и
интегриране (RSOM&I) на сили на НАТО, в хода на операцията за защита на
суверенитета и териториалната цялост на Република България, както и при
изтеглянето им от територията на страната.
6. ПРИЛОЖИМОСТ
Прилагането на плана зависи от конкретната обстановка за оказване на ПСД
от Република България.
Планът указва реда за провеждане на поддръжка от Република България
като страната домакин и създава организация за използване на национални
ресурси.
Той е основа за по-нататъшно детайлно планиране на дейностите и задачите
в министерствата, ведомствата и структурите с отговорности по осигуряване на
поддръжка от Република България като страната домакин.
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II. ПРИНЦИПИ НА ПОДДРЪЖКАТА ОТ СТРАНАТА ДОМАКИН
ПСД се планира, организира и провежда в съответствие с националното
законодателство и международните договори, по които Република България е
страна, плановете за операции на НАТО и Въоръжените сили на Република
България, националните приоритети и възможностите на страната в конкретните
условия.
ПСД е възмездна, освен ако друго не следва от международен договор, в
сила между Република България и изпращаща страна.
Основните принципи, залегнали в доктрините и концепциите на НАТО и
ЕС, които се съблюдават от Република България, за постигне на ефективност и
ефикасност на ПСД за поддържане на необходимото ниво на боен потенциал на
силите, са:
Отговорност: Страната домакин, изпращащите страни и военните
командвания на НАТО/ЕС имат колективна отговорност за оказване на ПСД за
времето на провеждане на операцията или учението.
Осигуряване: Предоставянето на необходимата поддръжка от Република
България като страна домакин се осъществява на базата на сключени
споразумения за ПСД.
Пълномощие: Публикациите на НАТО и ЕС за ПСД указват пълномощията
на командира на операцията/учението по планирането, координирането и
провеждането на поддръжката.
Сътрудничество: Целта на сътрудничеството е да се избегне
конкуренцията по отношение на недостатъчните ресурси и да се оптимизира
предоставянето на ПСД.
Координация: Провежда се на всички нива на командване и управление на
национално ниво и в съюзен формат (НАТО/ЕС) и може да включва страни,
нечленуващи в НАТО и ЕС, както и други международни, правителствени и
неправителствени организации.
Икономичност: Планирането и изпълнението на ПСД трябва да има за цел
ефективно и икономично използване на наличните ресурси за удовлетворяване на
потребностите на сили на НАТО/ЕС и изпращащите страни.
Осведоменост и прозрачност: Информацията относно цялостната
организация на ПСД на сили на НАТО/ЕС трябва да е достъпна за командира на
операцията и за изпращащите страни.
Възстановяване на разходите: Възстановяването на разходите се договаря
предварително между страната домакин и изпращащите страни и/или НАТО/ЕС.
Процедурите по възстановяването на разходите се разработват в съответствие с
възприетия принцип – „всяка страна може да задължи само себе си и никой друг”.
Гъвкавост: Правната рамка осигурява възможно по-голяма гъвкавост на
предварително договорената ПСД.
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Навременност: Споразумения за ПСД се сключват преди началото на
операция/учение.
III. СЪЩНОСТ
Поддръжката от страната домакин е гражданска и военна помощ, оказвана
в мирно време, при кризи или по време на война от страната домакин на
съюзнически сили и организации, които са разположени, действат или преминават
през територията на страната. ПСД е от значение за отбраната на Република
България в условията на колективната отбрана на съюзниците от НАТО и в
рамките на Общата политика за сигурност и отбрана на ЕС.
Поддръжката от страната домакин осигурява навременното развръщане на
съюзните сили на територията на Република България с цел защита на нейния
суверенитет. Националната отбрана на Република България е напълно
интегрирана в отбраната на НАТО.
IV. ОТГОВОРНОСТИ НА ОРГАНИТЕ И АДМИНИСТРАЦИЯТА НА
ИЗПЪЛНИТЕЛНАТА ВЛАСТ
Централните органи и администрацията на изпълнителната власт, имащи
отношение по ПСД са:
‒ Министерски съвет;
‒ Министерство на отбраната;
‒ Министерство на външните работи;
‒ Министерство на вътрешните работи;
‒ Министерство на финансите;
‒ Министерство на транспорта, информационните технологии
съобщенията;
‒ Министерство на енергетиката;
‒ Министерство на икономиката;
‒ Министерство на регионалното развитие и благоустройството;
‒ Министерство на здравеопазването;
‒ Министерство на околната среда и водите;
‒ Министерство на земеделието и храните;
‒ Държавна агенция „Национална сигурност”;
‒ Държавна агенция „Електронно управление“;
‒ Държавна комисия по сигурността на информацията.
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С методическите указания на Министерството на отбраната
министерствата и ведомствата разработват планове за действие за оказване
на ПСД на сили на НАТО на територията на страната, които се предоставят
на Министерството на отбраната.
Във военно време отговорността по ръководството на ПСД се поема от
Върховното главно командване на Република България.
Отговорностите на
изпълнителната власт са:

централните

органи

и

администрацията

на
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1. Министерски съвет (МС)
Общото ръководство на планирането, организирането и провеждането на
ПСД за отбраната на Република България в условията на колективната отбрана на
съюзниците от НАТО и в рамките на Общата политика за сигурност и отбрана на
ЕС се извършва от Министерски съвет чрез Министерството на отбраната при
спазване на разпоредбите на националното законодателство в областта на
отбраната и международни договорености, по които Република България е страна.
2. Министерство на отбраната (МО)
Министърът на отбраната координира дейностите на компетентните органи
по осигуряване на поддръжката от Република България като страна домакин.
Министерство на отбраната има следните отговорности:
‒

формира политиката в областта на оказване на ПСД;

‒ планира, организира и провежда дейностите по оказване на ПСД в
рамките на процесите на предварителното отбранително планиране. За целта
разработва и поддържа национални стратегически планове и планове за операции,
както и ведомствен план за ПСД;
‒ съгласувано с другите министерства и ведомства разработва и
актуализира национален план за ПСД при настъпили промени в стратегическите
планове и плановете за операции;
‒ координира на стратегическо ниво изпълнението на планираните
дейности по ПСД с други министерства и ведомства, административните звена на
Министерството на отбраната и структурите на пряко подчинение на министъра
на отбраната;
‒ организира, координира и участва в договарянето на ПСД с НАТО, ЕС и
на двустранна основа на стратегическо ниво;
‒ организира и участва в международни конференции, симпозиуми,
работни срещи и работни групи по въпросите на ПСД.
3. Министерство на вътрешните работи (МВР)
Министърът на вътрешните работи отговаря за поддържането в оперативна
и мобилизационна готовност на структурите на Министерството на вътрешните
работи за изпълнение на военновременните им задачи.
Министерството на вътрешните работи осигурява пропускателния режим на
границите на страната за съюзни сили, независимо от начина на тяхното
развръщане (чрез сухопътен, морски или въздушен транспорт).
Осигурява охраната по маршрутите за транспортиране и придвижване и
пожарната безопасност в районите за разполагане. При невъзможност
Министерството на отбраната да осигури охрана на районите за разполагане,
същата се осигурява със сили на МВР.
8

МВР изпълнява функции, свързани с пожарогасителна и спасителна
дейност, извършването на неотложни аварийно-възстановителни работи,
оперативната защита при наводнения, операциите по издирване и спасяване и
химическа, биологическа и радиационна защита.
4. Министерство на финансите (МФ)
Разработва процедури за хармонизиране на националното законодателство с
цел освобождаване от данъци, акцизи, вносни и износни мита, държавни такси и
други публични държавни вземания на сили на НАТО, чрез Национална агенция
по приходите (НАП) и Агенция „Митници“.
Чрез Агенция „Митници“ извършва координиране на граничните и
митническите процедури по преминаване на държавната граница от сили на
НАТО.
5. Министерство на енергетиката (МЕ)
Организира и контролира дейностите по защита на критичната
инфраструктура и съдейства за осигуряване на енергийни източници, необходими
на сили на НАТО.
6. Министерство на икономиката (МИ)
Подготвя и предоставя информация за възможностите на икономиката на
страната за осигуряване на стоки и услуги за поддръжка на сили на НАТО на
възмездна основа.
7. Министерство на регионалното развитие и благоустройството
(МРРБ)
Чрез Агенция „Пътна инфраструктура“ осигурява информация по
отношение на поддържането и използването от съюзни сили на републиканските
пътища, които са изключителна държавна собственост.
8. Министерство на труда и социалната политика (МТСП)
Подготвя и предоставя информация относно за възможностите за
осигуряване на работна сила, необходима за извършване на специфични дейности
в райони за разполагане на сили на НАТО, свързани с тяхната поддръжка на
възмездна основа.
9. Министерство на външните работи (МВнР)
Осъществява ръководство и координация на изпълнението на
международните задължения на Република България, произтичащи от членството
в НАТО и Европейския съюз в областите на Общата външна политика и политика
за сигурност и Европейската политика за сигурност и отбрана.
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Отговаря за координацията на двустранна основа с изпращащите страни за
всички аспекти по пребиваването на техни сили на територията на Република
България и ръководи дейността на делегацията на Република България в НАТО,
включително и по въпросите на ПСД.
10. Министерство на здравеопазването (МЗ)
В случаите на инциденти с масов характер подпомага чрез мобилните екипи
на центровете за спешна медицинска помощ (ЦСМП) оказването на спешна
медицинска помощ в съответствие с националната нормативна уредба.
Съдейства чрез Регионалните здравни инспекции (РЗИ) за предоставянето
на информация относно епидемиологичната обстановка.
11. Министерство на околната среда и водите (МОСВ)
Извършва контрол за качество на компонентите на околната среда (почва,
въздух и вода) в съответствие с компетенциите му, определени в действащото
законодателство на Република България, при изграждане и функциониране на
районите/местата за приемане, настаняване, придвижване, товарно-разтоварни
дейности и обработка на товари и личен състав, местата за разполагане и
интензивна тренировка на сили на НАТО.
Чрез регионалните инспекции по околната среда и водите (РИОСВ) и
регионалните лаборатории към Изпълнителната агенция по околна среда
извършва мониторинг на компонентите на околната среда и дава предписания за
извършването на превантивни дейности по предотвратяване и намаляване на
вредното въздействие на дейностите, извършвани от съюзническите сили на
територията на страната.
Предоставя за нуждите на командира от НАТО и изпращащите страни копия на
приложими наредби и стандарти по околната среда на английски език.
12. Министерство на транспорта, информационните технологии и
съобщенията (МТИТС)
Определя реда за въвеждане и правилата за работа на Единната система за
гражданско и военно управление на въздушното пространство, използването на
териториалното море на Република България и вътрешните морски води за
изпълнение на стратегическите планове и плановете за операции за отбрана на
страната и дейностите по ПСД.
Оказва съдействие за извършване на превоз на пътници и товари, като
предоставя информация за лицензираните превозвачи, които извършват дейност с
въздухоплавателни, водни, железопътни или пътни превозни средства.
Предоставя информация за капацитетни възможности, технически
характеристики, техническо състояние и други параметри на инфраструктурата в
железопътния, водния и въздушния транспорт.
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13. Министерство на земеделието и храните (МЗХ)
Отговаря за организацията на контрола по безопасност на храните,
предоставени на съюзните сили от български доставчици на възмездна основа.
Подготвя и предоставя информация за възможностите на български фирми
за доставка на храни и хранителни продукти на съюзни сили на възмездна основа.
Организира, координира и контролира дейностите, свързани с опазването на
земеделските и горските земи, определени за разполагане на сили на НАТО.
Предоставя информация относно всички приложими разпоредби в областта
на селското стопанство, които могат да засягат операцията или учението на сили
на НАТО.
14. Държавна агенция “Национална сигурност” (ДАНС)
ДАНС самостоятелно или съвместно с други държавни органи извършва
контраразузнавателна дейност за наблюдение, разкриване, противодействие,
предотвратяване и пресичане на замисляни, подготвени или осъществявани
посегателства срещу националната сигурност, включително в МО, структурите на
пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия (БА), и
свързани със:
- разузнаване в полза на чужди сили;
- опасност за суверенитета, териториалната цялост на държавата и
единството на нацията, саботаж и вредителство;
- опасност за икономическата и финансова сигурност на държавата;
- нарушаване на функционирането на Националната система за защита на
класифицираната информация;
- застрашаване сигурността на стратегически за страната обекти и
дейности;
- деструктивно въздействие върху комуникационни и информационни
системи;
- международен тероризъм и екстремизъм;
- миграционни процеси;
Задачи на ДАНС:
- обезпечаване сигурността на военните формирования от БА, пряко
участващи в процеса на ПСД;
- обезпечаване, самостоятелно и/или съвместно с представители от
Република България и НАТО, на сигурността на съюзническите подразделения,
разполагани или преминаващи на наша територия;
- дейности по обезпечаване сигурността в обкръжението на военните
формирования и съоръжения за съвместно ползване;
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- обезпечаване сигурността на обектите от критичната инфраструктура,
ползвани за ПСД;
- дейности по обезпечаване на класифицираната информация и по защита от
деструктивно въздействие върху комуникационно и информационните системи;
- противодействие (в съответствие с правомощията на ДАНС и съвместно с
други структури) на организирани престъпни групи, пряко застрашаващи
осъществяването на ПСД и разполагането на съюзнически формирования у нас.
15. Държавна агенция „Електронно управление“ (ДАЕУ)
Предоставя
информация
за
възможностите
на
българските
телекомуникационни оператори за предоставяне на поддръжка на съюзните сили.
Предоставя комуникационни и информационни ресурси от Единната
електронна съобщителна мрежа на държавната администрация и за нуждите на
националната сигурност (ЕЕСМДАНС) в интерес на сили на НАТО.
16. Държавна комисия по сигурността на информацията (ДКСИ)
Отговаря за политиката и контрола за обмен на класифицирана информация
със съюзните сили, изпълняващи задачи съгласно националния план за ПСД.
Министерствата и ведомствата имат и други отговорности и задачи при
предоставяне на ПСД от Република България, произтичащи от тяхната
специфична компетентност и правомощия, които ще се представят подробно
в техните ведомствени планове и анекси за ПСД.
V. ПОДДРЪЖКА И ОСИГУРЯВАНЕ
1. Логистично осигуряване
Логистичната поддръжка на сили на НАТО е колективна отговорност на
Командващия на съюзните сили, нациите участващи със сили и Република
България като страна домакин. За осигуряване на единно командване на
логистичната поддръжка и управление на многонационалните логистични
подразделения в зоната на съвместната операция по решение на Командира на
съюзната операция се развръща Група за съвместна логистична поддръжка (Joint
Logistic Support Group - JLSG).
2. Снабдяване, материални ресурси и услуги
Материалните ресурси обхващат всички видове въоръжение, бойна,
транспортна и спомагателна техника и имущества за осигуряване на войските и
силите в мирно време, при операции, кризи и война. Услугите са логистични
дейности, свързани главно с административното и полевото осигуряване на
личния състав, като: настаняване, хранене и битово осигуряване; банно-перално
обслужване; събиране и унищожаване на отпадъци; поправки на облекло и
снаряжение; фелдегер и пощенски услуги; дейности, свързани с почивката и
възстановяването на личния състав; погребална дейност и други.
12

3. Управление на логистичната информация
Управлението на логистичната информация е фокусирано върху събиране,
обобщаване, анализиране и предоставяне на информация с цел подпомагане на
командирите за осъществяване на ефективна логистична поддръжка.
4. Поддръжка и ремонт
Поддръжката обхваща комплекс от организационни и технически
мероприятия, провеждани от логистичните органи за запазване или
възстановяване на специфичното техническо състояние и ресурса на
поддържаните от тях средства.
Ремонтът включва всички дейности, извършвани за запазване или
възстановяване на материалните ресурси до определено състояние, като
инспектиране, метрологичен контрол, тестване, обслужване, класификация
относно сервиз, евакуация, възстановяване на техническия ресурс, дейности за
отстраняване на неизправности, ново изграждане и рекламация.
Възстановяването на повредените въоръжение и техника се извършва със
силите и средствата на ремонтните органи, подчинени на военните формирования
от тактическото и оперативното нива и от икономически оператори, при спазване
на действащото законодателство.
5. Придвижване и транспорт
Придвижването и транспортът представляват дейности, включващи
използването на целия спектър от инфраструктура, органи, съоръжения и
оборудване, необходими за предислокацията, развръщането, придвижването,
поддръжката на силите и средствата при подготовката и провеждането на
операцията, както и изтеглянето на силите.
Придвижването и транспортирането на сили на НАТО по републиканската
пътна и ж.п. мрежи ще се координира чрез Националния координационен център
за контрол на придвижването и Щабен елемент за интегриране на сили на НАТО
(NATO Force Integrated Unit – NFIU).
6. Осигуряване на инфраструктура
Инфраструктурата включва недвижими имоти, обекти и съоръжения,
предназначени за разполагане на военните формирования (сгради, складове,
полигони и учебни центрове); морски съоръжения, летища, инфраструктурни и
инженерни съоръжения; комуникационни и информационни системи и други
съоръжения и системи, осигуряващи изпълнението на мисията.
7. Медицинско осигуряване
Медицинското осигуряване е непрекъснат и комплексен процес, който
включва разнородни медицински и немедицински дейности, насочени към
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укрепване, предпазване и възстановяване здравето на човека. Основна цел е да се
осигури превенция на пораженията и заболяванията, своевременна и адекватна
медицинска помощ и евакуация, специализирано лечение и рехабилитация.
Медицинското осигуряване се извършва в съответствие с национални и
ратифицирани международни документи и конвенции.
Координацията на спешната медицинска помощ се извършва между
Националната система за спешни повиквания с единен европейски номер 112 и
Съвместния оперативен център на Съвместното командване на силите (СКС) и
между Министерството на здравеопазването (чрез Центровете за спешна
медицинска помощ) и клетката за управление на евакуацията на пациенти към
дежурния по Военномедицинска академия.
8. Договориране
Недостигът от стоки и услуги, който не може да бъде осигурен с военни
способности, се осигурява с граждански способности.
За осигуряване на ПСД Министерството на отбраната сключва
необходимите договори, включително с физически и юридически лица по реда на
вътрешни правила за управление на цикъла на отбранителните продукти, обявени
със заповед на министъра на отбраната № ОХ-741/26.09.2016 г.
9. Поддръжка от страната домакин
Република България ще оказва поддръжка на сили на НАТО в рамките на
националните си възможности и способности.
Направленията, в които Република България ще предоставя поддръжка, са:
‒ приемане, временно настаняване и разполагане на сили и материални
ресурси;
‒ транспортиране и обработка на тежки товари (контейнери с материални
средства и оборудване, въоръжение и техника);
‒

извършване на автомобилни и ж.п. превози;

‒

осигуряване с материални ресурси от всички класове на снабдяване;

‒

хранене и комунално-битово осигуряване;

‒

съхранение на материални ресурси от всички класове на снабдяване;

‒ поддръжка на пунктовете за дебаркиране, включително защита на
силите;
‒

специализирана медицинска помощ;

‒

административни, комуникационни и други услуги.
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10. Финансово осигуряване
Република България, като страна домакин, ще изпълнява финансовите
клаузи, залегнали в двустранни и международни споразумения, по които е страна.
Страната (чрез Министерството на отбраната) е отговорна за финансовото
осигуряване на поддръжката и съхраняването на административните и финансови
документи, необходими за възстановяване на средствата, за оказана поддръжка на
сили на НАТО.
Разходите по предоставената от страната поддръжка подлежат на
възстановяване. Размерът на разходите за възстановяване зависи от националните
норми за ценообразуване, за които се уведомяват командира на
операцията/учението и изпращащите страни.
За възстановяване на извършени разходи се прилагат способите и
процедурите указани в STANAG 2034.
Финансирането на ПСД за сили на НАТО може да бъде национално,
многонационално споделено или с общо финансиране от НАТО. Методът на
финансиране се договаря в процеса на планиране на поддръжката, като се отчита
практиката, че НАТО по правило не финансира предварително разходите на
страната домакин за поддръжката.
11. Опазване на околната среда
При възникване на условия за неблагоприятно въздействие върху
антропогенни или природни фактори, приоритетно се изпълняват оперативните
задачи с отчитане на екологическите аспекти и на националните и
международните актове по опазване на околната среда.
12. Контрол на въоръженията
Въоръжените сили на Република България спазват договорите и
споразуменията по контрол на въоръженията, приложими за зоната на
съвместната операция.
13. Сигурност на информацията и киберзащита
Своевременно се планира, организира, провежда и контролира системата от
мерки, способи и средства за защита на класифицираната информация с цел да се
намали риска от допускане на нерегламентиран достъп до класифицирана
информация.
14. Ядрена, химическа, биологическа защита и екология
Своевременно се планират, организират, провеждат и контролират
мероприятия, мерки и действия за ядрена, химическа и биологическа защита
(ЯХБЗ) на силите с цел предотвратяване или намаляване на неблагоприятните
последици върху личния състав, материалните ресурси, изпълняваните задачи и
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провежданата операция в резултат на възникване или опасност от възникване на
ЯХБ събития.
VI. КОМАНДВАНЕ И УПРАВЛЕНИЕ
Ръководството и управлението на ПСД се осъществяват в рамките на
единната система за командване и управление на въоръжените сили на страната,
както и по системата за командване и управление на НАТО с цел гарантиране на
ефективно използване на ресурсите в мирно време, при кризи и конфликти.
Министърът на отбраната ръководи планирането и координира
осигуряването на поддръжката от Република България като страна домакин с
компетентните органи на страната и/или съюзническите въоръжени сили при
преминаване през и/или пребиваването им на територията на страната.
Министерството на отбраната, съвместно с министерства и ведомства
разработва и внася в Министерски съвет на Република България за приемане
“Каталог на Република България за планираните възможности по поддръжка от
страната домакин”.
Ръководството и координацията на национално ниво за оказване на ПСД на
сили на НАТО при операции/учения на територията на страната се осъществява от
работна група за ПСД (HNSWG), назначена от министъра на отбраната,
включваща експерти от дирекция „Логистика“ и административните структури в
Министерството на отбраната. Министерствата и ведомствата, с отговорности по
ПСД, назначават свои представители в работната група за координация на
дейностите по компетенции. Работната група координира своята дейност със
силите на НАТО чрез Щабния елемент за интегриране на сили на НАТО в
България (NFIU), който е представен от офицер за връзка.
VII. ПОДДЪРЖАНЕ В ГОТОВНОСТ И ВЪВЕЖДАНЕ В ДЕЙСТВИЕ
НА ПЛАНА
1. Оповестяване и информиране
Оповестяването на представителите на министерства и ведомства, с
отговорности по ПСД, щабовете и военните формирования за привеждане в
действие на националния план за ПСД се извършва по линия на оперативните
дежурни във въоръжените сили и по единната система за оповестяване на
страната.
Оповестяването на командванията и щабовете на НАТО за въвеждане в
действие на националния план за ПСД се извършва чрез NFIU, развърнат на
територията на страната.
2. Усвояване на плана
Министерства и ведомства с отговорности по ПСД ежегодно планират и
провеждат тренировки за усвояването на националния план за ПСД. Най-малко
веднъж на две години се провежда национално учение с тяхно участие. За тази
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цел необходимите финансови средства се планират във всяко министерство и
ведомство с дейности по ПСД.
3. Актуализация на плана
Ежегодно се извършва преглед и на плана. При промени в стратегическите
отбранителни планове на НАТО и Република България, както и при структурните
промени в министерствата и ведомствата се извършва актуализация на плана.
Оценяват се и се актуализират необходимите човешки, финансови и материални
ресурси за осъществяване на нормалното поддържане и изпълнение на плана.
4. Въвеждане на плана в действие
Планът за поддръжка от страната домакин се приема с решение на
Министерски съвет на Република България.
Мероприятията от въведения национален план по ПСД са задължителни за
всички министерства и ведомства, за които се отнасят, и са неделима част от
отбранително-мобилизационната подготовка в Република България.
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