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СЪДЪРЖАНИЕ 

 Военната трансформация в Русия след 2008 г. 

 Концептуални и доктринални промени 

 Технологичната модернизация на руската 

армия 

 Повишената боеготовност на руската армия в 

последните години 

 Нарастване военната мощ на Русия в 

Черноморския регион 

 

 



ВОЕННИЯТ ОБРАЗ НА РУСИЯ ДНЕС 

   



ОСНОВНИ ВЪНШНИ ВОЕННИ ОПАСНОСТИ И 

ЗАПЛАХИ ЗА РФ ДНЕС (ВД – РФ/25.12.2014 г.) 

  Нарастване на силовия потенциал на НАТО и 

приближаването на военната инфраструктура на страните 

членки до границите на РФ, вкл. разширението на блока; 

 Развръщане (нарастване) на военните контингенти на 

чуждестранни държави на територията на страни, съседни 

на РФ и нейните съюзници; 

 Създаване и развръщане на системата за стратегическа 

ПРО, реализацията на концепцията за глобален удар 

(САЩ); 

 Използване на военна сила на територията на държави 

съседни на РФ и нейните съюзници, в нарушение на 

Устава на ООН. 

 Установяване в съседни на РФ държави на режими, 

застрашаващи нейните интереси. 



НЕВОЕННИ ИНСТРУМЕНТИ НА РУСКАТА 

ПОЛИТИКА КЪМ ЗАПАДНИТЕ ДЪРЖАВИ 

 Насърчаване и финансиране на 

евроскептични политически движения; 

 Насърчаване на радикални групи за 

създаване на безредици; 

 Използване на техники на информационната 

война за създаване на антиевропейско 

отношение сред малцинства; 

 Готовност на руското политическо 

ръководство да използва военна сили за да 

защити традиционни сфери на влияние;  

 



НЕОБХОДИМОСТ ОТ РЕАЛИСТИЧНА ОЦЕНКА  

ЗА РУСКАТА ВОЕННА МОЩ 

 Фокусирането върху руската хибридна 

заплаха и способности за хибридна война 

измества проблема за реалната военна 

мощ на РФ; 

 Военният инструмент в хибридната война 

на Русия срещу Грузия и Украйна бе 

доминиращ; 

 Реалната военна заплаха за източните 

съюзни държави е основно от 

нарастващата руска военна мощ.   



ВОЕННАТА РЕФОРМА И ТРАНСФОРМАЦИЯ 

НА ВС НА РУСИЯ ОТ 2008 г. 

 Незадоволителното представяне на руските ВС 

във войната с Грузия показа необходимостта от 

реална отбранителна реформа; 

 Първи етап: повишаване на 

професионализацията и провеждане на военно-

образователна реформа; 

 Втори етап: повишаване готовността на ВС, 

подобряване на тяхната организация и 

логистика; 

 Трети етап: превъоръжаване на ВС – до 2020 г. 

70% ново въоръжение. 



ПРЕСТРУКТУРИРАНЕ НА ВС НА РФ СЛЕД 

2008 г. 
 

 От 23 дивизии  - формирани 40 бригади с висока 

готовност; 

 Значителни съкращения в щатния мирновременен 

съсътав – 43%; 

 Нарастване броя на тактическите и оперативни 

учения и внезапните проверки на бойната готовност 

 От 40 000 до 150 000 състав на руските ВС в пълна 

готовност в близост до границите с Украйна по време 

на конфликта; 

 Нарастване способностите за бърза реакция и 

прехвърляне на войски на стратегически разстояния. 



ВОЕННИ УЧЕНИЯ НА НАТО И РУСИЯ 2013-2015 

https://www.offiziere.ch/wp-content/uploads-001/2015/09/exercise-001.png


ПРЕВЪОРЪЖАВАНЕ И МОДЕРНИЗАЦИЯ 

 Повишаване на отбранителните 

разходи 

 - 2011 г.: 70,2 млрд щ.д.; 

 - 2013 г.: 84,8 млрд щ.д.; 

 - 2014 г.: 91,7 млрд щ.д.; 



 1500 СТРАТЕГИЧЕСКИ ЯДРЕНИ БОЙНИ 
ГЛАВИ, РАЗВЪРНАТИ НА МБР, 
ПОДВОДНИЦИ И СТРАТЕГИЧЕСКИ 
БОМБАРДИРОВАЧИ; 

 ОКОЛО 2000 НЕСТРАТЕГИЧЕСКИ ЯДРЕНИ 
БОЙНИ ГЛАВИ; 

 ЗНАЧИТЕЛЕН БРОЙ ЯДРЕНИ СРЕДСТВА НА 
СКЛАДОВО СЪХРАНЕНИЕ. 

 

ЯДРЕН АРСЕНАЛ НА РФ 



НОВИ ОРЪЖЕЙНИ СИСТЕМИ НА РУСИЯ 

 МБР RS-24 Ярс; РС-24 „Ребеж“; Булава; Сармат 

 Изтребител 5-то поколение (стелт) T-50; 

 Разработка на нов стратегически 

бомбардировач (стелт) ПАК-ДА 

 Су-34, Су 35 С – поколение 4 ++  

 Нов боен танк Т-14 Армата; 

 Нова БМП „Курганец“ 

 Нов тип дизелови подводници клас „Лада“; 

 Модернизация на Ту-160; 

 Ударни вертолети Ми-28 N 

 Нова система за ПРО/ПВО С-500 



НОВИ ОРЪЖЕЙНИ СИСТЕМИ НА РУСИЯ 

 Тактически РК „Искандер“ с конвенционални 

или ядрени БЧ (Д – до 500 км) 

 Хиперзвукови ПКР „Циркон“ (Д- 400 км,V - до 5М)  

 Нови КР с въздушно базиране Kh–101“Радуга“ с 

конвенционална или ядрена БЧ (250 кт) и Kh–

102 (Д макс – 5 500 км) ; 

 КР с морско базиране „Калибър“ (Д – до 2 500 

км) 

 Далекобойно торпедо (до 1000 м) Статус – 9 (Д – 

10 000 км,V – 95 км/ч, ЯБЧ – до 100 мт) 

 Нов АК-12 Калашников;   



РАЗШИРЯВАНЕ НА ВОЕННОТО 

ПРИСЪСТВИЕ НА РУСИЯ ПО СВЕТА 

 Армения – 3 200 души; 

 Абхазия и Ю. Осетия – 7 000 души; 

 Приднестровие – 1 700 души; 

 Таджикистан – 5 000 души; 

 Киргистан – 500 души; 

 Сирия – над 2 000 души; 

 Кипър – предложи свои военни бази на Русия; 

 Предложения за използване на военни бази към 

Куба, Венецуела, Никарагуа, Сингапур, Виетнам, 

Сейшелските острови; 

 Арктика – планирано развръщане на 13 АБ и 10 РЛС.  



 

 
ОСНОВНИ ВЪОРЪЖЕНИЯ НА РУСИЯ И САЩ 

ОСНОВНИ ВЪОРЪЖЕНИЯ РУСИЯ САЩ 

1 Мирновременен състав ВС 766 000 1 400 000 

2 Бойни ударни самолети 1 305 2 797 

3 Изтребители 769 2 207 

4 Бойни вертолети 462 920 

5 Транспортни самолети 1 083 5 366 

6 Танкове 15 398 8 848 

7 Бронирани машини 31 298 41 062 

8 САУ 5 972 1 934 

9 Артил. оръдия 4 625 1 299 

10 РСЗО 3 793 1 331 

11 Морски съдове 352 473 



 

 
ОСНОВНИ ВЪОРЪЖЕНИЯ НА РУСИЯ И САЩ 

ОСНОВНИ ВЪОРЪЖЕНИЯ РУСИЯ САЩ 

12 Авионосни кораби 1 20 

13 Подводници 55 72 

14 Фрегати 4 10 

14 Ескадрени миноносци 12 62 

16 Корвети 74 0 

17 Патрулни кораби 65 13 

18 Ядрени бойни глави 

Такт. ядрени заряди 

8 484 

2 000 

7 505 

   500 

19 Годишен бюджет за 

отбрана, млрд.щ.д. (2014) 

84,5 610 

Източник: globalfire 

power.com 



ПЛАН ЗА ПРЕВЪОРЪЖАВАНЕ НА РУСКАТА 

АРМИЯ ДО 2020 г.  

 

  600 нови и модернизирани самолета; 

 1 100 вертолета; 

 100 кораба ( от тях: 15 фрегати и 20 

корвети; 24 подводници, от тях 8 

„Борей“ и 9 „Лада“); 

 2 300 танка; 

 2 000 артилерийски средства 

 Формиране на 4 нови дивизии и 

танкова армия 



СЪВРЕМЕННИ И ПЕРСПЕКТИВНИ  
БОЙНИ САМОЛЕТИ НА РФ 

Су-30 Су-34 

Су-35 С 
Т-50 

https://en.wikipedia.org/wiki/File:Sukhoi_Su-34,_Russia_-_Air_Force_AN1646787.jpg
https://www.google.bg/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi9l-jbsO3LAhUFzRQKHXJHCVYQjRwIBw&url=https%3A%2F%2Fen.wikipedia.org%2Fwiki%2FSukhoi_Su-30&psig=AFQjCNF5u2nxCHOWu_Iilmryn_5WTolvmQ&ust=1459598082357220


НОВИ БРОНИРАНИ МАШИНИ НА РФ 

БТР „Бумеранг“ 

Боен танк Т-14 „Армата“ 
Тежка БМП „Армата“ 

  

БМП „Курганец“ 

https://en.wikipedia.org/wiki/File:4mayrehearsal_17.jpg


НОВИ РУСКИ РАКЕТНИ И АРТИЛЕРИЙСКИ СИСТЕМИ 

ТРК „Искандер“ 

152 мм САУ „Мста“ БМП робот Ураган-9 

152 мм САУ „Коалиция“ 



СЪВРЕМЕННИ РУСКИ РСЗО 

 220мм РСЗО Буратино 
300 мм РСЗО „Торнадо“ 

Дмакс – 90 км  

220мм РСЗО „Ураган“ 

  

122 мм РСЗО „Торнадо Г“ 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/File:9a52_smerch.jpg
http://www.army-technology.com/projects/uragan/uragan1.html


ЕВРОПА – 2015 г.: ГРАНИЧЕН ДОСЕГ  НА 

РУСИЯ С НАТО И ЕС  

1700 

1200 

1800 



СТРАТЕГИЧЕСКИ ПРЕДИМСТВА НА РУСИЯ 

 Географска близост да потенциални ТВД; 

 Засилена професионализация на ВС; 

 Способност за бързо придвижване и 

нанасяне на удари без предупреждение; 

 Поддържане на висока степен на бойна 

готовност; 

 Поддържане на висок темп на бойна 

подготовка на ВС  



ЗАПЛАХИТЕ ГЕНЕРИРАНИ ОТ РУСИЯ 

КЪМ ДЪРЖАВИ ОТ НАТО  
 Широкомащабна програма за превъоръжаване, 

доближаваща се до милитаризация; 

 Интензивна и широкомащабна подготовка на 

войските и силите през последните 5 години; 

 Агресивна масова пропаганда и дезинформация; 

 Войствена риторика на най-високо политическо 

равнище; 

 Националистическа кампания в страната; 

 Подкрепа на сепаратистки сили в съседни страни; 

 Игнориране на международни договорености; 

 Формиране на нови войскови обединения с 

подчертано настъпателна мощ (1 ТА) 

 



ЧЕРНОМОРСКИ ФЛОТ НА РФ 

ДОМИНИРАЩА СИЛА В ЧЕРНО МОРЕ 

  

 

ЧФ-РФ 

42 кораба 

5 ПЛ 

 
 

• Контролът на Ч. море – стратегическа цел на 

РФ, която да бъде постигната с политически 

и военни средства; 

• По отношение на Румъния и България целта 

на РФ е да неутрализира източния фланг на 

НАТО и неговата възпираща роля  за руското 

напредване в тази зона; 

• Разширяването и модернизицията на ЧФ – 

един от най-високите приоритети на РФ с цел 

да доминира в Ч. море и разшири 

присъствието си в Средиземно море; 

• Крим – основна платформа за 

предотвратяване и неутрализиране достъпа 

на сили на НАТО в Ч. море при конфликт. 

• До края на 2016 г. – полк Ту-22М на л-ще      

Гвардейское; нови Су-30 М. 

• Със силна база м Крим Русия може да 

провежда бързи морски десантни операци 

навсякъде по Черноморското крайбрежие; 

• До 2020 г. - 2,4 млрд щ.долара инвестиции за 

ЧФ; 

• До 2020 г. ЧФ трябва да може да нанася удали 

по 200 цели с КР при един залп   

            (25 окплап – 30 Ка-27, Ми-14,  8Ми-8) 

 

 

• Ч. море - уязвима и неглижирана зона 

на източния фланг на НАТО, с 

ограничено военно присъствие; 

• НАТО не успя да развие ефективна 

структура за сигурост в Ч. море за 

възпиране на Русия; 

• Руските високоточни далекобойни 

ударни системи – заплаха за 

черноморските държави от НАТО; 

• Руската военна и невоенна ескалация 

поставя под заплаха Румъния и 

България. 

• Необходимост от постоянна морска ОГ 

на НАТО в Ч. море и способности за 

борба с КР. 

 



СУХОПЪТНИ СИЛИ НА РФ В КРИМ 

 
 126 обрБО (2 000 души;Т-72Б3); 

 810 обрмп (2 500 души); 501 обмп; 

 8 ап (700 души; 60 арт. системи – ПТУРС „Хризантема, 

152 мм САУ „Мста-С“, РСЗО „Торнадо-Г“); 

 обрабр (мобилни РК „Бастион“ с КР „Оникс“ с Д–450 

км и мобилни РК „Бал“ с КР „Уран-У с Д-130 км); 

 4 полк ХРБЗ (ТОС-1А „Буратино“); 

 219 опреб; 

 морски инжп; 3 ожпб; 

 133 обрмто; 

 127 оразбр; 

 112 брВВ; 

 опБЛА (Орлан-10)  

 
Източник: http://svpressa.ru/war21/article/115849/, 02.04.2016 

http://svpressa.ru/war21/article/115849/
http://svpressa.ru/war21/article/115849/


АВИАЦИЯ и ПВО на КРИМСКИЯ ПОЛУОСТРОВ 

 27 смад: 

 - 43 омщап (Су-24, Су-24МР, 8хСу-30СМ) - Саки; 

 - 62 иап (Су-27СМ, Су-30М2) - Белбек; 

 - 39 вап (Ка-52, Ми-28Н, Ми-8) – Джанкое 

 31 дПВО: 

 - 12 зрп (3 х зрдн С-300ПС); 

 - 18 зрп (3 х зрдн С-300 и Панцир С1) 

 - 100 ртбр 

 5 гв. мап или 943 мап Ту-22 М3 – възможно 

пребазиране на Крим 

Източник: http://svpressa.ru/war21/article/115849/, 02.04.2016 

http://svpressa.ru/war21/article/115849/
http://svpressa.ru/war21/article/115849/


ЧЕРНОМОРСКИ ФЛОТ НА РФ – НОВОПОС-

ТЪПИЛО ВЪОРЪЖЕНИЕ (2014-2015 г. 
 

 8 многоцелеви изтрабители Су-30 СМ; 

 3 дизел-електрич. ПЛ проект „Варшавянка“ с 

КР „Калибър“; 

 2 малки ракетни кораба с КР „Калибър“; 

 10 бойни катера; 

 20 спомагателни морски съда; 

 Над 30 летателни апарата (самолети и БЛА); 

 Очаква се постъпване на въоръжение на 

нови патрулни кораби, още 3 ПЛ и самолети 

Су-30 СМ; 

 Възможно разполагане на ЯО на Крим. 

 



ИЗВОДИ ЗА НАТО И ИЗТОЧНИТЕ СЪЮЗНИ ДЪРЖАВИ 

 Русия увеличава военната си мощ до степен на нова 

милитаризация на страната и има политическа воля да 

използва военна сила за постигане на свои цели; 

 Русия развива както възпираща, така и преобладаващо 

настъпателна мощ; 

 Алиансът е принуден да реагира, за да гарантира 

отбраната на източните съюзни държави и се налага да 

изнесе част от отбарнителната си инфраструктура на 

изток; 

 НАТО трябва да гарантира отбраната на черноморските 

съюзни държави, чрез създаване на общосъюзни 

способности (за ПВО, морски и за брегова отбрана); 

 Източните съюзни държави е наложително да повишат 

националните си отбранителни способности, като 

увеличат и модернизират въоръжените си сили. 



НЕОБХОДИМИ СВ НА САЩ ЗА НАДЕЖДНО 

ВЪЗПИРАНЕ В ЕВРОПА 

 3 бригади постоянно развърнати, от тях 

една бртбр (на ротационна основа на 6 

месеца); 

 Оборудване (препозиционирано) за  още 8 

бригади 

 

Източник:Center for Strategic & International Studies  



БЛАГОДАРЯ ЗА ВНИМАНИЕТО! 


