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Съдържание 

1. Инвестиционен проект на Сухопътните войски. 

 

2. Основни изисквания и ключови характеристики 

на бъдещата бойна бронирана машина. 



Оценка на възможностите 

• С наличното въоръжение, бойна техника, оборудване и 
екипировка, възможностите за постигане на 
необходимите и декларирани способности са 
ограничени.  

• Наличното въоръжение и бойна техника не отговаря на 
изискванията за съвместимост по стандартите на НАТО.  

Изводи: 

Решение: 
•  Стартиране на процес за модернизация и 

превъоръжаване на Сухопътните войски. 



    Придобиване и поддръжка  

на основна бойна техника за изграждане на батальонни 

бойни групи от състава на механизирана бригада 

ИНВЕСТИЦИОНЕН ПРОЕКТ: 
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ПОТРЕБНОСТИ:   

238 броя  

 бойни и специални  бронирани машини 

ИНВЕСТИЦИОНЕН ПРОЕКТ: 

 Окомплектоване на 3/три/ батальонни бойни 

групи от състава на механизирана бригада, за 

изграждане на утвърдени в Концепцията 

отбранителни способности. 

ОБХВАТ НА ПРОЕКТА 

Способности.doc
Способности.doc


ИНВЕСТИЦИОНЕН ПРОЕКТ: 

• Бойни бронирани машини – 100 бр.; 

• Специални и осигуряващи – 138 бр.  

(инженерни,химически, разузнавателни,  

за ПВО за управление, за медицинско и 

 логистично осигуряване и др.). 

• допълнително оборудване(за противовъздушна 

отбрана ,Комуникационна и информационна 

система на ББГ,Тилова техника) 

• интегрирана логистична подръжка  

през целия жизнен цикъл за  

трите батальонни бойни групи  

ОБХВАТ НА ПРОЕКТА 
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ЕКИПНА СТРУКТУРА ЗА РЕАЛИЗАЦИЯ НА ПРОЕКТА 

ИНВЕСТИЦИОНЕН ПРОЕКТ: 



РЕАЛИЗАЦИЯ 

 Реализацията на проекта изисква: 

  - работа на експертно ниво СВ; 

 - стратегическо ниво МО;  

 - координиране на усилията и съвместните дейности 

с държавни институции и други организации; 

  - формирането на съвместни работни групи от 

представители на: 

   Министерството на финансите, 

 Министерството на икономиката и енергетиката, 

 Министерството на външните работи и др.  

 Контакти с производители.  



РЕЗУЛТАТИ 

1. Преодоляване на дефицита на способности на батальонните бойни групи с 

наличната техника. 

2. Ефективно изпълнение на утвърдените мисия и задачи на ББГ, както на 

територията на страната, така и извън нея. 

3.  Постигната оперативна съвместимост със страните членки на НАТО и ЕС при 

участие в съвместни операции. 

4.  Постигане  изискванията за декларираните механизирани формирования. 

5.  Окомплектоване на военновременните формирования с техника освободена от 

батальонните бойни групи. 

6. Повишаване на професионалната подготовка на военнослужещите и издигане н 

авторитета на страната в НАТО и ЕС. 

7. Намаляване на разходите за експлоатация на техническия парк, поради 

намаляване на разходите за поддръжка. 

8. Основна стъпка и база за изграждане и развитие на механизираните 

формирования от Сухопътните войски. 



концепция 

 Основните изисквания и 

ключовите тактико – 

технически характеристики 

на въоръжението и бойната 

техника, следва да 

позволяват постигане на 

необходимите и 

декларирани способности 

на механизиран батальон.  

Защо изборът е колесна платформа 

за бъдещата ББM? 



ОБЩИ ОСНОВНИ ИЗИСКВАНИЯ 

• Оперативни, функционални и технологични 

 определят се за всеки един от разработените проекти.  

• Изисквания към комуникационно-информационната система 
предмет на разработване в проекта за КИС.  

• Други изисквания  

  Мобилна платформа тип «колесна»: 

  -  не по – малко от 2 – ро ниво на защита срещу балистични 
заплахи и не по – малко от 3а/3б ниво противоминна защита по 
STANAG 4569 и възможност за монтиране на допълнителна 
броня/като опция/; 

  Фирмата - изпълнител и доставчик да осигурява: 

 - кооперирано участие на български фирми от военната 
 индустрия в изпълнение на проекта; 

 - логистична поддръжка територията на България и извън нея 



БОЙНА БРОНИРАНА 

 МАШИНА ЗА МЕХАНИЗИРАНО ОТДЕЛЕНИЕ  

СТРУКТУРА НА ИЗДЕЛИЕТО: 

– Корпус.  

– Система за огнево въздействие. 

– Задвижване, окачване и ходова част. 

– Системи за защита. 

– Комуникационно-информационна система. 

– Помощни системи. 

ОСНОВНИ ИЗИСКВАНИЯ 

Колесна 

бронирана 

бойна 

плаваща, 

въоръжена с 

оръдие и 

сдвоена с него 

картечница.  



ОПЕРАТИВНИ ИЗИСКВАНИЯ 

• експлоатация в диапазона от – 30°С до + 50°С; 

• да транспортира 11 души (3+8); 

• транспортируемо по въздух, вода и с ЖП транспорт; 

• балистична защита – не по ниско от ниво 3 по STANAG 4569; 

• противоминна защита – не по ниско от ниво 3а по STANAG 4569; 

• пасивна защита (кумулативни боеприпаси и лазерно насочвани оръжия); 

• система за защита при заразяване на местността с ЯХБ вещества; 

• устройство за радиоелектронно противодействие – возимо (във всеки МВ) 

• прицелен огън от място и в движение: 

 по леко бронирани и въздушни цели – не по-малко от 2000 м.; 

 по жива сила – не по-малко от 1000 м. 

• запас от ход ≥ 600 км; 

• максимална скорост ≥ 100 км/ч; 

• скорост при плаване ≥  8 км/ч; 

• проходимост – ширина на преодоляван ров ≥ 2/за 8х8/ и  ≥ 1,2 /за 6х6/  



• общо тегло ≤ 25 тона; 

• полезен товар ≥ 6 тона; 

• обща дължина ≤ 8 м; 

• обща широчина ≤ 3 м; 

• височина по корпуса ≤ 2,30 м; 

• ниво на вредните емисии ≥ Евро 3; 

• автоматична скоростна кутия; 

• ПТУР – не по-малко от 4 броя в изделие; 

• оръдейна система с калибър ≥ 30 мм и  

   боекомплект в готовност  ≥ 500 снаряда; 

• 7,62 мм картечница с боекомплект в готовност ≥ 2000 патрона. 

ТЕХНОЛОГИЧНИ ИЗИСКВАНИЯ 



Функционални изисквания 

• - да е достатъчно маневрена и лека  за управление; 

• - да осигурява висока надеждност и експлоатационни характеристики, 
съответствуващи или по-добри от изискваните; 

• -  да е перспективна  за следващия период от 20-25 години; 

• - да е високотехнологична, произведена от производители-лидери в областта 
на военната техника; 

• - да е многофункционална, за изпълнение на следните основни задачи: 

  =  за бойни действия, включително и в населени места (градски условия) 

  =  патрулиране (охрана на обекти);=  конвоиране;  =  участие в 
хуманитарни и аварийно – спасителни операции;=  бойно търсене и спасяване;  

• както и за изпълнение на следните допълнителни задачи : 

  =  за разузнаване (войсково, инженерно, химическо); 

  = десантиране и евакуация на групи от силите за специални операции; 

  =  осигуряване управлението на войските и силите (КЩМ); 

  =  за евакуация и ремонт; 

  =  за медицинска помощ и евакуация; 
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  Обхват на възможната защита 
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• Реализирането на инвестициония Проект, означава 
придобиване на нови способности на сухопътните 
войски.  

 

• Изпълнението му ще позволи 3 ББГр да се 
комплектоват с нови образци въоръжение, основна 
бойна и специална техника, оборудване и 
екипировка, отговарящи на високите изисквания и 
съвместими с НАТО. 

 

• Превръщане на СВ в източник на сигурност. 

 

Общи изводи 



 -Сухопътните войски имат нужда не просто от 
нова бойна машина, а имат необходимост от нови 
способности. 

-Нуждата от нова бойна техника расте не от 

нашите болезнени желания, а от истинската 

необходимост. 

Заключение 




