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ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ BGS VERNI 
 
Από 31 Οκτωβρίου έως 4 Νοεμβρίου 2016,το πλοίο Βουλγάρικου Πολεμικού Ναυτικού BGS VERNI 
επισκέφθηκε Ναυτική Βάση Σούδας πριν από τη συμμετοχή τους στην ναυτική επιχείρηση του 
ΝΑΤΟ, ‘’SEA GUARDIAN’’. H Oμάδα Νηοψίας, παρακολούθησε προσαρμοσμένη εκπαίδευση στο 
NMIOTC ως προετοιμασία για τη συμμετοχή στην παραπάνω επιχείρηση. 
Ο σκοπός της εκπαίδευσης ήταν να βελτιώσει τις γνώσεις και την ικανότητα της ομάδος στις 
επιχειρήσεις Ναυτικής Αποτροπής. Οι εκπαιδευόμενοι είχαν την ευκαιρία να συνεργασθούν στενά 
με τους εκπαιδευτές του NMIOTC κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσης πέντε ημερών, η οποία 
αποτελείτο από αντικείμενα όπως, σχεδίαση επιχειρήσεων Ναυτικής Αποτροπής, εκπαίδευση στον 
φορητό οπλισμό, έρευνας χώρων κλπ. 
Στην τελετή αποφοίτησης συμμετείχαν ο Διοικητής Μοίρας και ο Κυβερνήτης του πλοίου, οι οποίοι 
είχαν την ευκαιρία να συναντηθούν και με τον Διοικητή του NMIOTC και να συζητήσουν θέματα 
κοινού ενδιαφέροντος. 
 

  
 

TRAINIGN OF BGS VERNI 
 

From 31st of October to 04th of November 2016, the Bulgarian Ship BGS VERNI visited Souda 
Naval Base prior to her deploymend in the NATO Maritime Operation ‘’Sea Guardian’’. While in port 
the Boarding Team of BGS VERNI attended a tailored training in NMIOTC as a pre-deployment 
preparation for the aforementioned operation. 
The aim of the training was to improve the Team’s experience and capacity in Tactical MIO 
procedures. The trainees had the opportunity to work closely with the NMIOTC instructors during 
the five days training, which consisted of several modules including Tactical MIO Planning, Small 
Arms Training, Tactical Sweep and other.  
The training concluded with graduation ceremony which was attended by the unit’s Squadron 
Commander and the Commanding Officer who had the opportunity to call the NMIOTC 
Commandant and discuss issues of mutual interest. 
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