
Мобилност,  защита и огнева мощ на съвременните бойни 
бронирани машини (ББМ) за сухопътните войски (СВ).  

Това са основните акценти на проведената в периода 30.09.-01.10.2019 г. в хотел 
„Маринела” – София, Международна конференция на 
тема: „Equipping Eastern Europe’s Armored and Mechanized Units for a New Security Era”. 

Организатор на Конференцията 
беше „International ARMORED VEHICLES” – 
водеща организация в този бизнес. Тя бе 
открита и премина под ръководството 
на генерал лейтенант от резерва Бен 
Ходжес – бивш Командващ на Сухопътните 
войски на САЩ в Европа (2014-2017 г.) и 
главен водещ в стратегическото обучение в 
Центъра за анализи по Европейската 
политика (САЩ). 

Поздравителен адрес при откриване на 
Конференцията от името на МО беше представен от генерал лейтенант Димитър 
Илиев – Заместник началник на Щаба на отбраната. 

Целта на Конференцията беше да се покажат най-новите тенденциите на развитие в 
областта на въоръженията на СВ от водещи фирми 
като: NIMR, General Dynamics, NEXТER, Patria, CTA International, John Cockerill, IAI,
 Pearson Engineering, AM Safe BRIDPORT, BOXER, KONTRAX и организации от 

неправителствения сектор, свързан с анализи по 
отбранителната индустрия, и да се даде възможност 
на ръководители от най-висок военен ранг да 
представят военните способности на страни от 
Източна Европа: Р. Хърватска, Чехия, Северна 
Македония, Словакия, Латвия, Украйна, Германия , 
Унгария и България. 

От българска страна взеха участие представители на 
Министерския съвет, Администрацията на Парламента, 
МО, Щаба на отбраната, Командването на СВ, ВА и 
Института по отбрана „Цветан Лазаров”, както и някои 
фирми, свързани с маркетинг на военна продукция. 

В Конференцията бяха поканени и взеха участие 
полковник (о.з.) Вилис ЦУРОВ - председател на 
Управителния съвет на СОР „Атлантик”, и полковник 
(о.з.) Георги ТОДОРОВ - координатор на клуб „София” 
на СОР „Атлантик”, чиито покани бяха осигурени със 
съдействието на г-н Велизар Шаламанов от 
фирма KONTRAX в интерес на бъдещи експертни от 
обществено и национално значение анализи от СОР 

„Атлантик”, във връзка с Проекта по придобиване на нова бойна машина на 
Сухопътните войски.. 

 



В Конференцията нямаше участие от други военно патриотични организации. 

Засилен интерес към тенденциите в 
развитието на технологиите, 
използвани в съвременните ББМ и 
нарасналите изисквания към 
тях,  имат почти всички наши 
съюзници от НАТО. На 
конференцията бяха представени 
изчерпателни презентации за 
моментното състояние на 
въоръжението на армиите на 
съответните държави, внедряване 
на най-новите технологии в ББМ и 

оръжейните системи, както и в обсега на 
дискусиите бяха и възможностите за 
индустриално сътрудничество,  трансфер на 
технологии и инвестиции. В хода на осигурените 
дискусии бяха изяснени доста практически 
въпроси и споделен опит от използване на 
техниката в полигонни и бойни условия. 

Провеждането на тази Конференция беше от 
изключително значение за разясняване на много 
въпроси пред ръководството на МО по 
спецификациите за подбор и класиране на 
кандидати за участие в търга за придобиване на 
нова ББМ за СВ в съизмеримост, коопериране и 
оперативна съвместимост с нашите съюзници, 
съответстваща на нашите климатични и теренни 
условия и изпълняваща поставените от БА 
задачи. 

Тази конференция се явява основополагащо 
начало на военното и публично анализиране и 
обсъждане на този проект, в което 
СОР „Атлантик” ще се включи активно, за да 
бъде ефективно оползотворен планирания от 
МО бюджет от 1,464 млрд. лв.  



 


