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Резюме: Есето ми има за цел да проследи произхода и първите стъпки във формирането на силите за специални операции на Република България,
както и какво представлява ролята им днес. В него се преразглежда въвеждането на млади офицери и войници във подготовката за изграждане на
първата парашутна дружина към военно въздушните сили на БА. За мен всичко от обучението до
техните сражения е впечатляващо, като се вземе на предвид огромното психическо натоварване
през, което са преминали нашите специални отряди, изграждайки основата, на която стъпват
днес. Ако изучаването на първите парашутни скокове в историята на военно-въздушните сили на
БА, боравенето с техника в пъти по-модерна от
тогавашната позната на армията ни, за период
не по-дълъг от две години е било трудно, когато
се връщат в България те са немски възпитаници, които не повече от година след завършеното
им обучение, трябва да се сражават срещу Гер-

мания. Последно но не и по важност остава това, че тези задачи са били поставени и реализирани от хора с възрастов профил от между 20г.
– 22 годишни мъже. Макар и да произхождат от
минало, заради което на тях се е гледало с недоверие, за кратък период от време успяват да се
докажат като една ефективна бойна единица от
нашата армия.
Това, над което съм се опитал да акцентирам във
военно-исторически план е подвига на младите мъже от парашутната дружина, като съм се постарал да опиша техните функции и принос към националната и международна сигурност днес.
Ключови думи: специални сили на РБ, парашутна
дружина, сигурност и отбрана, БА.
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Abstract: My essay tries to follow the origin and the
first steps in the making of Republic Bulgaria’s special forces as well as their role today. We go through
the introduction of young officers and soldiers into
the preparation of what will soon be the first parachute squad in air forces of the Bulgarian army. To me
everything from their training to their fights is fascinating, when we take into account the enormous mental pressure, they went through making the first steps
of today’s special forces. If the learning of the first free
fall jumps of Bulgarian air force history or the introduce with weaponry far more advanced than what the
Bulgarian army had at the time wasn’t hard enough

when they came back to Bulgaria they were German
apprentices who had the task to fight against Germany right after finishing their training there. Last but
not least is that those tasks were given and done by
man with the age profile of 20 to 22 years old. But
even though they come from a past which made other
people look at them with disbelief it took no time for
the parachute squad to prove itself as a valuable asset of the Bulgarian army.
In historical and military plan, I’ve tried to focus
on the achievements of the young man in the parachute squad while at same time I’ve done my best
at describing their role today.
Key words: special forces of the Republic of Bulgaria, parachute company, security and defense, BA.
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Тенденции за използване на силите
за специални операции
Още в древността било забелязано, че редовната войска често е неспособна да изпълнява някои
специфични задачи, от
които в много случаи е зависел изхода на войната.
Разузнаване на противника, тактиката му на водене
на бой, навиците му с цел
избиране удобно време за
нападение, демобилизиране на войската му, организиране на съпротива в
тила му и ред други. Всичко това принудило пълководците да създадат специализирани бойни единици за задоволяване единствено на тези нужди.
От друга страна, някои конфликти водени с векове
са предизвикали еволюция от просто опълчение до
високо специализирани организации с обучен личен състав. В разрешаването на военни конфликти
реализирали се през втората половина на XX век
специалните части набират популярност и категорично доказват нуждата от тях във войни, като тези
във Виетнам и Афганистан. Дефиницията за специални сили в днешно време може да бъде различна спрямо държавата, в която са базирани и нейният принос в международния мир и сигурност.

Фигура 1 Провеждане на обучение
Според класификацията на Министерството
на отбраната, силите за специални операции предоставят специфични способности за въздействие
върху планираните цели и обекти, чрез изпълнението на строго определени задачи, за постигане
на стратегически и ясно дефинирани оперативни
ефекти. Тяхната функция в международните от16

ношения също играе широко обхващаща роля, като тяхното присъствие се счита за активен фактор
в стратегията за национална сигурност и отбрана
на всяка една държава. Тяхната роля в общ смисъл може да бъде видяна като повечето дейности,
с които армията не е ангажирана активно, в мирно
време. Задачите им се изпълняват по специфични стандарти, които не са присъщи на конвенционалните сили. Участието на Силите за специални
операции може да варира от отделни ограничени
мисии до участие в широкомащабни национални, съюзни или коалиционни военни действия,
необходими за постигането на определени политически и военни цели в пълния спектър от мирновременни дейности, мироподдържащи и мироналагащи операции, както и участие в мащабен
въоръжен конфликт.
Основни задачи на силите
за специални операции
в мирно време
Основните задачи на Специалните ни сили
включват предотвратяване на реални рискове,
разузнаване и контра разузнаване, борба с
тероризма и други дейности с цел подпомагане
и съдействие на местната власт. Военното
подпомагане от страна на специалните сили
представлява широк спектър от мероприятия и
действия, които включват поддръжка, създаване на способности и целенасочено влияние върху действията на приятелски сили чрез подготовка, съветване, партньорство, както и провеждане
на съвместни специални операции. Най-общо, военното подпомагане в мирно време представлява
междуведомствена поддръжка.

Фигура 2 Провеждане Ротационна Подготовка
“Combined Resolved XIII” в Хоенфелс, Германия.

Основни задачи на силите
за специални операции
във военен конфликт
Специално разузнаване служи за добиване на
приоритетната за командира разузнавателна информация чрез използване на специфични способности. Действията по специалното разузнаване включват: разузнаване на физикогеографските
условия на зоната на операцията, оценка на заплахите, оценка на целите, разузнаване на резултатите от въздействието.
Директни действия представляват атаки, удари или други офанзивни действия, ограничени по
размах с кратка продължителност, с цел овладяване, унищожаване, залавяне, възстановяване на
контрола върху собствени обекти, сили и средства, нанасяне на щети. Директните действия
включват:
• Рейдове и засади, насочване на удари на огневи средства.
• Операции по възстановяване на изолиран личен състав.
• Операции по прецизно неутрализиране на цели.
Участието в операции за противодействие на
тероризма и преодоляване на последиците от тероризъм включват:
• Превантивни, дефанзивни и офанзивни
действия, провеждани с цел намаляване уязвимостта на сили от личен състав или инфраструктура от терористични заплахи, както и
противодействие на такива.
Допълнителни задачи са:
• Операции по противодействие на бунтовници.
• Противодействие на хибридни заплахи.
• Операции за предотвратяване на нелегалния
трафик на хора и незаконно навлизане на територията на страната.
• Участие в противодействието на разпространение на оръжия за масово унищожение, химически, биологически и ядрени материали.
• Операции по спасяване на заложници.
• Участие в всеобхватната отбрана на страната
в случай на частична или пълна окупация от
страна на чужда държава.
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Мисии на силите за специални
операции
Във момента специалните сили на България
публично наблягат на участието им в три активни главни мисии, и те са: мисия „Отбранителна“, мисия „Подкрепа на международния мир и сигурност“, и мисия „Принос към
националната сигурност в мирно време“.
В сайтът на министерството на отбраната по
мисия „Отбранителна“ е дадена следната дефиниция: „Съвместното командване на специалните операции (СКСО) с подчинените и
придадените формирования изпълнява пълния спектър от специални операции чрез провеждане на самостоятелни специални операции или участие в съвместни операции.“
По мисия „Подкрепа на международния
мир и сигурност“ – „СКСО с подчинените и
придадените формирования изпълнява пълния
спектър от специални операции в състава на
многонационалните съвместни сили за специални операции или чрез участие в национални
контингенти за международни операции в отговор на кризи извън територията на страната
за гарантиране на мира и сигурността.“
По мисия „Принос към националната сигурност в мирно време“ – „СКСО с подчинените формирования изпълнява пълния
спектър от специални операции, самостоятелно в съвместни операции или съвместно
с органите на държавната и местната власт.“

История на Специалните Сили на
България
За специалните части на България, още наричани командоси, знаем че са наследник на Парашутната дружина, сформирана през 1943 година
и участвала в боевете през Втората световна война. Това е годината на създаването на днешните
Сили за специални операции. В следвоенния период Парашутната дружина претърпява различни организационни промени, като са формирани
два парашутно-разузнавателни полка, които биват обединени в Пловдив, където се създава 68ми парашутно-разузнавателен полк.
Раждането им започва от идеята за формирането на парашутна рота към военновъздушните
ни сили през есента на 1940 година, като се взема
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решението от 1941 година да се реализира структурирането ѝ. По неясни причини това се проточва и нещата се забавят с една година. Въпреки това решението на Министерството на войната и
щабът на войската е категорично, и бива изпълнено през 1942 година, така или иначе. Много бързо били подбрани млади офицери, подофицери и
войници, които след това биват преведени през
серия от изпити и медицински изследвания. Твърди се, че от грубо 5000 души биват избрани близо 500, които биват изпратени в поделенията си, с
инструкция да чакат нареждания относно тяхното
предстоящо назначаване.

Фигура 3 Парашутната дружина
Понеже по това време в България не е имало условия за провеждане на обученията и
практиките нужни за да се постигне желаното
квалифициране, приетите кандидати биват изпратени в град Брауншвайг, Германия в началото на
1943. Първоначалните занятия са свързани с изучаване на теорията на парашутния скок и обхващат действията на парашутиста във въздуха, устройството на парашута и наземна подготовка,
включваща тренировки на вестибуларния апарат
и скокове от макети на самолети „Юнкерс-52“ и
„Хайнкел-111“, при които се тренира напускането на самолета и начините за приземяване. След
първоначалните теоретични знания се преминава към практическото запознаване с немските десантни парашути РС-20 и начина за тяхното скатаване. Освен тези занятия се отделят и часове
за физическа подготовка и самоотбрана. Първите три скока българските парашутисти изпълняват от самолет „Юнкерс-52“ и всички приключват успешно, като немските инструктори изказват
възхищението си от хладнокръвието и смелост18

та на българите. При четвъртия скок от изтребител-бомбардировач „Хайнкел-111“ загива редник
Георги Щерев от село Долно Езерово, Бургаско.
Това е първият български военен парашутист, загинал при парашутен скок.
Докато трае обучението на нашите военнослужещи в Германия, на 16 януари 1943 г. министърът на войната генерал-лейтенант Никола
Михов подписва Заповед № 16, с която парашутистите, на основание чл. 6. ал. 2 от Закона за въздухоплаването се приравняват към държавните
въздухоплаватели. В заповед МЗ № 10 от 16 януари 1943 г. е обявен щатът на парашутна рота. На
18.03.1943 г. със служебно Писмо I-УО № 2019
на началника на въздушните войски генерал-майор Димитър Айранов е разпоредено, от завърналите се от обучение две роти парашутисти да бъде сформирана една парашутна дружина, с което
се поставя началото на парашутните поделения в
нашата армия. Парашутната дружина е в състав
19 офицери, 60 подофицери и 348 войника. Още
същия ден в Заповед № 1, назначеният за временен командир капитан Любомир Ноев, обявява
нейния временен щат. Въоръжението на дружината е изцяло немско и за времето си подразделението представлява най-добре екипираното армейско поделение в българската армия. Въпреки
кратката си подготовка, през 1943 дружината прави демонстративен десант пред високопоставени
военачалници на летище Враждебна. След смаялата публиката демонстрация 57 военни от дружината биват повишени в звание ефрейтор.
След като България преминава на страната
на Съюзниците на 8 септември 1944 на германски възпитаници се гледа с недоверие. Това обаче остава неоправдано. На 10 октомври парашутната дружина пристига в Гюешево и е придадена
към частите на Втора пехотна тракийска дивизия
към Първа армия, която е под командването на
ген.-майор Владимир Стойчев. По време на Кумановската настъпателна операция армията е спряна на силно укрепената Стражинска позиция.
Командването решава да засили настъпващите
части като в боя трябва да се включи и дружината. На нея се пада най-укрепената част. Целта е да
пробие в тила позицията и да отвори пътя на Първа армия за настъпление към Скопие и Куманово.
Боят започва в 07:00 часа сутринта на 18 октомври и продължава до 15:00 часа следобед, когато

позицията бива овладяна. Парашутната дружина
губи голяма част от състава си – 36 убити и 69 ранени. След боевете за Стражин формированието е
придадено към Първа пехотна дивизия и участва
в боевете за овладяване на Страцинската позиция
от 20 до 25 октомври. Общо в тези боеве дружината дава 59 убити и 109 ранени като в тези цифри
също участва превземането на Куманово при боевете на Страцинската позиция и при село Горно
Нагоричене. На 24 ноември дружината е посрещната триумфално при завръщането си в София.
Фигура 4 Посрещане на парашутната бригада в
София

По късно вземат участие и във втората фаза на
войната, като на 4 февруари 1945 г. са формирани
два взвода с 82 парашутисти, изпратени за охрана на 3-ти и 4-ти корпус в Унгария. На 16 април
при боевете край с. Зашевац при внезапен минометен огън е убит командирът на дружината майор Любомир Ноев. През 1975 г. парашутно – разузнавателната база в Мусачево се обединява с тази
в Пловдив, в 68-а Бригада „Специални сили“, влязла в състава на новосформираното Командване
на сили за специални операции (КССО) под чието ръководство е чак до 2004 г. С постановление
на Министерския съвет, считано от 2019 година
бива създадено „Съвместното командване на специалните операции“. Понастоящем съставът на
„СКСО“ включва щаб, щабен батальон, 68-ма група специални сили, 86-та група специални сили, 3-та група специални сили, учебен център за
подготовка и бойно осигуряване, батальон за логистично осигуряване и медицински пункт.

Заключителни мисли
Имайки в предвид, че още в началото когато тези войници са били подбирани и тепърва им
е предстояло подготовка за каквито и да е военни
действия, е имало стремеж към профил на мъже
родени през периода 1920 – 1923 година, можем
да си представим какво усилие са положили тези
млади ефрейтори, ковейки историята на днешните
Специални сили на България. Има един много известен цитат на професор Божидар Димитров по
адреса на техните подвизи, който гласи: „Парашутната дружина, на която гледаха с недоверие, защото
бе обучена в Германия, атакува смятания за непревземаем връх Стражин и го превзе в първата атака
с цената на 54 убити. Единствено на парашутистите бе позволено да пренесат убитите си другари в
София и да ги погребат във военното гробище.“
Макар и с едно нестабилно начало историята на нашите специални сили говори сама за себе си за това на каква основа стъпва сегашното
„СКСО“. В настоящето макар ниският профил на
публичност, приносът на специалните ни сили
може да бъде проследен през широкият спектър
от действия, които се прилагат в мирно време, за
да се гарантира сигурността. Това е принос, който носи ключово значение към установяването и
поддържането на стабилни международни отношения, които от своя страна правят възможни
международните търговски и туристически движения, без които ежедневието на всеки би изглеждало по коренно различен начин.
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