На 1 март т. г. в Централния военен клуб се състоя тържество
по случай 81 години от създаването на танковите войски на
България. Организатор на събитието беше Съюзът на офицерите от
резерва „Атлантик”. Присъстваха заместник-министърът на
отбраната Орхан Исмаилов, заместник-началникът на отбраната
генерал–майор
Пламен
Атанасов,
офицери-танкисти
от
Министерството на отбраната и Българската армия, граждани,
офицери от резерва и запаса.
Честването започна с посрещане на знамето на Сухопътните
войски, изпълнение на националния химн, на „Велик е нашият
войник“ и химна на Европейския съюз.
В словото си генерал-майор о. з. д-р Съби Събев подчерта, че
Съюзът на офицерите от резерва „Атлантик” за първи път
тържествено чества годишнина от създаването на танковите войски
на България с надеждата това да се превърне в традиция. Генералмайор Съби Събев прочете поздравителен адрес от името на
началника на отбраната генерал-лейтенант Константин Попов.
Приветствени слова отправи заместник-министърът на отбраната
Орхан Исмаилов.
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Доклад „81 години танкови войски на България“ изнесе
полковник о. з. Янко Рошкев, командир на 9-а Горнобанска танкова
бригада през 1992-1995 г. и автор на книгата „История на танковите
войски на България“. (Доклада поместваме по-долу).

Докладът бе подкрепен с богат снимков материал и съпроводен от
50 слайда, илюстриращи развитието на танковите войски в трите
обществено-икономически строя, през които минава отечеството ни.
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Пред участниците в тържеството бе показан 30-минутен
документален филм за историята на танковите войски с автори
полк. Рошкев и синът му Александър, заснет със съдействието на
Военния телевизионен канал.

Полковник Янко Рошкев подари книгата „История на танковите
войски на България“ на 15 офицери от Българската армия с
пожелание за запазване и продължаване на традициите от
танкистите и с надеждата за получаване на нов съвременен танк
през близките години.

4

Тържеството завърши с по чаша червено вино. Мнозина
ветерани поздравиха организаторите, зададоха още въпроси и си
пожелаха нови срещи.

ОСЕМДЕСЕТ И ЕДНА ГОДИНИ
ТАНКОВИ ВОЙСКИ
НА БЪЛГАРИЯ
Полковник о. з. Янко Рошкев
В годината, когато светът отбелязва 100-годишнината от първото
използване на танка на бойното поле /15 септември 1916 г./, животът ни
отново е напрегнат и нестабилен.
Заедно със страните от ЕС и НАТО България посреща невиждана
бежанска вълна и повишава способностите си да защити своите граници,
културата и стандарта на стара Европа. Това налага да се действа
професионално и творчески в демократична и свободна България, която е
неделима част от европейската цивилизация.
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Храмът-крепост, наречен Българска армия, е граден и продължава
да се реновинира от поколенията воини на Отечеството, служили и
продължаващи да служат в Царство България, Народна република
България и Република България. Въоръжената сила на българската
държава е многофункционален механизъм за реакция при различни
ситуации, умело интегриран в цялостния пакет от мерки, с които разполага
държавата.
Историята на танковите войски се пише на базата на документи,
които показват, че нещата са ставали не по прищявката на случая, а след
задълбочена мисъл, след титанични усилия, след самоотвержения труд на
хиляди и хиляди почтени българи-родолюбци. Има и човешки истории на
танкисти, които на пръв поглед изглеждат дребни и незначителни, но
които са твърде поучителни и моят призив е да ги съхраним, защото за
жалост всички сме смъртни. Ролята на танкистите през годините е била
различна, но винаги е била неотменима и необходима за другите родове
войски, видове въоръжени сили и за страната ни. Тя ще остане такава поне
в обозримото бъдеще от следващите 20-25 години.
На 1 март 1935 г. танковете „Ансалдо Фиат“ пристигат от Централна
гара София по вътрешно-градската железница в района на Пионерния полк
до сградата на днешното Съвместното командване на силите (МО – 2).
Съвсем умишлено е избран денят на мартеницата за обявяване
създаването на първото танково формирование на България. В
тържественото си слово командирът на първи армейски пионерен полк се
обръща към танкистите с думите: „Бъдете единни и смели в боя“ и им
припомня легендата за мартеницата и думите, произнесени от Хан
Аспарух като признание пред войската: „Аз и моите братя не се
вслушахме в съвета на баща си и така заплатихме с кръвта си своето
разединение. Заръчвам червено-белият конец никога да не се разкъсва,
защото тази окървавена нишка, носена от гълъб, ни помогна да се
съберем отново“.
В периода 1935-1944 г. Царство България закупува близо 200 броя танкове
от пет различни марки, но забележете - от пет водещи в областта на
танкостроенето страни: Италия, Великобритания, Чехия, Франция и
Германия. Танковете винаги са пристигали с бойни припаси, ЗИП и
снаряжение за екипажите: каски, гащиризони и очила, т.е. готови за бойно
използване. За съжаление в музеите за бойната техника към момента
нямаме танкове от Италия, Великобритания и Франция.
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Бойните качества на танковете са доказани от използването им по
бойните полета в Гражданската война в Испания, Западна и Източна
Европа, Северна Африка и Централна Европа. В топ- класацията са сред 8те най-добри танкове за времето.
Организационно от тях последователно са формирани четири
бронетанкови роти, три бронетанкови дружини, един брониран полк и
една бронирана бригада.
Формированията са били разположени в София (района на СКС, около
Румънското посолство и района изкл. кв. „Овча купел” 2, като по оценка на
Генералния щаб на войската това е осигурявало бързина при използването
им в евентуални военни действия).
Подготовката на танкистите първоначално се е водела по италиански
нормативни документи, а впоследствие по германски, като танкисти са
били изпращани за обучение в техни училища и школи. За поколенията
има запазен и преведен „Италянски правилникъ за тактическа употреба
на дивизията“, издание 1928 г.
В точка 90 е посочен начинът за използване на бойните коли (танкове),
наричани също „танкети”. Достъпно и разбираемо за войските са изяснени
подчинеността, мястото на бойните коли в бойния ред на пехотната
дивизия, взаимодействието с пехотата и артилерията и реда за
преодоляване на препятствия.
Стрелбата с танкове се е провеждала на стрелбището до днешния кв.
„Суходол”, закрито през 1976 г. Курс за стрелбите и какви упражнения са
изпълнявали не е запазен. През 2015 г. чрез нашите военни аташета в
Германия, Франция, Англия, Чехия и Италия се опитах да събера повече
литература, но времето ни е изиграло лоша шега и литературата е оскъдна.
Венец в подготовката на танкистите до 1940 г. са били съвместните
учения с пехотните дивизии, а звездният миг е влизането им в гр. Добрич
при връщането на Южна Добруджа към пределите на България.
Противоречивата дата 9 септември 1944 г. изправя българското
общество пред мащабна промяна във всички области - политическа,
икономическа, социална, културна и военна.
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Участието на танковите войски (бронираната бригада) в събитията през
нощта на 8 срещу 9 септември 1944 г. е неорганизирана случайност, която
се оказва достатъчна за постигането на крайната цел.
На 15 септември 1944 г. съветските войски навлизат в София, след като са
окупирали България и остават в страната ни до 14 декември 1947 г.
Новата власт започва с вълна на вътрешно насилие. В Софийския
университет заседава и произнася присъди така нареченият „Народен съд“.
На смърт е осъден и почти целият военен елит на България (наред с
политическия, икономическия, културния).
Жертви на съда са 47 генерали и полковници, които са подкрепяли
властта до 9 септември. За три месеца от всичко 2 700 офицери от състава
на войската, за „фашистки прояви” са отстранени 1 100.
Последици от този съд има и в танковите войски. За да запазят себе си и
семействата си, част от офицерите-танкисти продължават службата си и
участват в бойните действия на страната на СССР. През първата фаза на
войната бронираната бригадата в новото си състояние участва в 15
сражения, а през втората фаза с армейската бронирана дружина - в 3
сражения. Майор Иван Гюмбабов е начело на танковата дружина в състав
22 танка „Панцер IV” в битката при Драва, сменя четири горящи танка, а
по-късно загива. Общият брой на загиналите от 1брбр са 277
военнослужещи на средна възраст 23 години.
Друга част от офицерите, нарочени за „активни“, са подложени на
наблюдение от службите и заедно със семействата си имат нелека съдба.
Полковник Гено Генов – командир на танковата бригада, след смяната е
непрекъснато наблюдаван, изселен е в Троян, после е задържан от ДС и
пращан в лагери. През 1947 г. е осъден и пет години създателят на
броневата мощ на войската ни е зад решетките. Излиза с разбито здраве, с
отнето жилище, без пенсия, без грош. Оттегля се в Троянския балкан и пет
години до смъртта си води живот на отшелник.
За да бъдат посрещнати новите предизвикателства пред бронираните
войски, Министерството на войната и ГЩ ги обособяват като
самостоятелен род войска. Те се състоят от командване, бронетанкови
войски и бронетанкови части.
Командването е подчинено пряко на ГЩ на БНА и се е намира в
сградата на МО. Първият командващ е генерал-майор Стоян Трендафилов,
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бивш командир на 1брбр в София, командвал бригадата през първата част
на войната до декември 1944 г.
До 1947 г. Бронетанковите войски се състоят от бронираната
бригада, въоръжена с германските танкове и от отделен танков полк в гр.
Самоков, въоръжен с 65 бр. танкове Т-34. От 1950 г. към войските се
присъединяваТанковото военно училище е в Ботевград.
Бронетанковите части се състоят от „Главен танков склад” с
първоначален район Суходол, Пловдив, Казанлък и с. Ягода; Подвижна
танко-ремонтна база – Суходол и бронетанков склад в с. Ресен.
През 1947 г. започва формирането на Първата танкова дивизия на
България в гр. Казанлък с командир генерал-лейтенант Петър Панчевски.
Въоръжена е с танкове Т-34. За девет месеца след лагерно обучение и
дивизионно тактическо учение получава допуск за бойно използване.
През 1949 г. ТД е разформирана и от четирите танкови полка се създават
бригади, по една към всяка от трите армии и една Армейска танкова
бригада. Към първоешалонните дивизии се създава по един танков
самоходен батальон. Започва строителството и на специална защитна
линия, известна като Отбранителна линия „Крали Марко”, по протежение
на цялата граница с Турция. Има още една значителна реорганизация, като
са създадени отново две танкови дивизии в София и Казанлък до 1955 г.
През пролетта на 1955 г. в противовес на създадения съюз на западните
държави НАТО е създаден Варшавският договор, чийто редовен член става
и остава България става до разпадането му през лятото на 1991 г.
Реорганизацията на танковите войски от 1955 до 1989 г. преминава
през 47 самостоятелни танкови формирования: пет танкови бригади; десет
танкови полка; тридесет и един танкови батальона и една самостоятелна
танкова рота. Започват да функционират танкоремонтен завод „Хан Крум“
в Търговище и подвижна танкоремонтна база в Суходол.
На въоръжение у нас са закупени нови танкове от СССР. Така през 1983
г. те достигат 3 750 танка, вкл. намиращите се на складово съхранение
около 1 500 танка Т-34. Отново са пет модела, основно от СССР и по–
малко от Полша и Чехословакия, като по ТТД отговаряха на световните
образци. Бойните качества са доказани от използването им във войните
през периода на Студената война.
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На БНА (в т.ч. и на танковите войски) бе отредена ролята да удържа
настъплението на противника до рубежа на Стара планина и съвместно с
общовойскови армии от СССР и Румъния да осигури югоизточния фланг
на Варшавския договор и да премине в контранастъпление, завземайки
територии от съседните държави.
Това се постигаше с много учения, за което бяхме упреквани. Ето защо е
необходимо сега да бъде намерен баланс.
В рамките на Огневата подготовка неуморно се стреляше и денем, и
нощем. Сега подкрепяме танкистите при преодоляването на трудностите и
възраждането на стрелбата с щатен изстрел.
За провеждането на високоефективна бойна подготовка във всяко
формирование бе изградена „Приказармена и полева учебно-материална
база“. Отделно в районите за бойна готовност и бойно използване бяха
построени защитни съоръжения, позволяващи скрито и непрекъснато
управление с функционираща връзка, както и локална и мобилна
компютърна връзка, изградена само в 9 ТБр. Живеем с мисълта и вярваме,
че нужното за днешните условия е съхранено, запазено и е годно за
използване.
Като офицер и командир, който е служил в два противоположни военни
блока – Варшавският пакт и НАТО, ще разгледам накратко райони и
рубежи за бойно използване в миналото от танковите формирования. В
този период много актуална беше „Доктрината за въздушно-земното
сражение”, въведена във въоръжените сили на САЩ през 80-те години
като опит за ефективна стратегия срещу Варшавския договор на
Европейския театър на войната.
Офицерите, които конкретно се занимават с оперативна дейност, ще
преценят какво може да се използва в новите условия. Tеорията за
активната отбрана учеше, че сухопътните формирования трябва да
изработват способности да противодействат на превъзхождащи сили и
средства на противника чрез избягване на стълкновения с неговите главни
сили, провеждане на система от контраудари и контраатаки по силите му,
на неочаквани и нежелани направления, с цел постепенно снижаване на
бойния му потенциал.
За използване и участие на танковите формирования в бойни действия,
бяха предвидени следните райони и рубежи:
ПОЛОСА ЗА ОСИГУРЯВАНЕ: Това е първата полоса, която се
заема от войските по протежение на държавната граница с дълбочина от 1
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до 10 км. Танковете се използват малко и само на отделни направления за
усилване на отбраната в противотанково отношение.
ГЛАВНА ПОЛОСА НА ОТБРАНАТА: Тя се заема от
първоешалонните дивизии и по изключение
от танкови бригади.
Дълбочината на полосата е 20–25 км. ВТОРА ПОЛОСА НА
ОТБРАНАТА: Заема се от второешалонните съединения, предимно
танкови бригади. Дълбочината на полосата е до 20 км. Между главната и
втората полоса на отбраната има междупозиционно пространство,
Дълбочината на междупозиционно пространство е 10–15 км.
ПЪРВИ АРМЕЙСКИ ОТБРАНИТЕЛЕН РУБЕЖ: Заема се от
резервите на фронта, които обикновенно са мобилизационни дивизии и
танкови бригади. Дълбочината на полосата е до 30 км. Между втората
полоса на отбраната и първия армейски отбранителен рубеж има
междупозиционно пространство.
ВТОРИ АРМЕЙСКИ ОТБРАНИТЕЛЕН РУБЕЖ: Заема се от
резервите на ВЪРХОВНОТО ГЛАВНО КОМАНДВАНЕ /РВГК/ , които са
мобилизационни дивизии и танкови бригади. Целта на тяхното използване
е провеждането на мощни контраудари. Дълбочината на полосата е до 20
км.
Напоследък се дискутира въпроса за изграждането на ефективен и
ресурсно осигурен РЕЗЕРВ на българските Въоръжени сили, с който при
необходимост своевременно да бъдат осигурявани необходимите
попълнения от критични способности. Искам да се знае и да бъде ясно, че
трудно се поддържа боеготов резерв. В случай на война всичката налична
техника и въоръжение ще е необходима за бойни действия и затова
трябва да се съхранява и поддържа правилно.
Полша през 1939 г. по военновременния си щат е подържала в резерв втора
танкова бригада, която не успява да активира до агресията на Германия. В
моята практика като командир на 9 тбр имах до 1994 г. 181 танка Т-72 М,
но в същото време и на дълговремено съхранение 90 танка Т–34 (50 години
след тяхното бойно използване) само със свалени акомулаторни батерии.
През 1994 г. беше заповядано да се натоварят на ЖП ешелони и да бъдът
сдадени в Търговище. Бях очарован, когато при слагането само на
акумулаторните батерии танковите двигатели припалваха и до товарната
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гара всеки танк изминаваше безпроблемно 10–15 км на самоход, с което
задачата бе изпълнена.
Искам да подчертая и да се запомни от поколенията, че до момента
обучението на офицерите танкисти се е водело на четири места (София,
Ботевград, София на мястото на политическата академия и Велико
Търново). Курсът за обучение на офицерите до 1964 г. е бил 2 или 3годишен, а на старшини-школници с 9-месечна подготовка - след
завършване на военната служба, произведени в младши лейтенати.
След 1964 г. в танковите войски служат първите офицери, завършили
висше образование. Тази свежа струя на много добре подготвени офицери
на редица места срещаше проблеми при своето реализиране от интригите
на по-ниско образованите колеги. За това спомагаше и фактът, че техните
непосредствени и старши командири бяха без висше образование. В
течение на 10-20 години тези офицери станаха гръбнакът на танковите
войски и заеха длъжностите до командир на бригада и дивизия. А след
1989 г. вече бяха издигани и на по-високи командни постове - до началник
на ГЩ, командващ Сухопътните войски и др.
Обучението на сержантите-танкисти се извършва първоначално в
школите за приемане на сержантите на свръхсрочна служба, а след това - в
Средното сержантско училище в Горна Оряховица. В учебните танкови
полкове в Сливница, Асеновград и Шумен се подготвяха командирите на
танкове и механик-водачите. От 01.10.1966 г. във Враца функционира
школа за подготовка на танкови ремонтчици.
Вътрешнопартийният преврат на 10 ноември 1989 г. заварва
армията ни с численост по щат 104 500 души и с 2 269 танка.
През 1991 г. Република България се присъедини към Договора за
обикновените въоръжени сили в Европа (ДОВСЕ) още преди разпада на
Варшавския договор и от 1992 г. започна да изпълнява неговите клаузи.
Съгласно договора за БА, квотата на танковете беше 1 475 бр., които до
встъпването ни в НАТО бяха намалени още.
През 1993 г. двама инспектори на Германия в продължение на три дни
извършиха първата контролна инспекция в БА и забележете в танково
формирование - 9 танкова бригада. Комисията не установи нарушаване
изискванията на ДОВСЕ. На въпроса ми защо първо избрахте тази бригада,
те отговориха, че това е най-боеготовото съединение на България.
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Изминаха дванайсет години, откакто България е член на
Северноатлантическия алианс. Този договор изигра огромна роля за
сигурността на страната ни. В новата среда на колективна сигурност и
отбрана, според новата доктрина и схващания за водене на съвременната
война, България няма потребности и ресурси да поддържа огромен брой
танкове. Това е една от причините броят на танковете да намалее
драстично. Независимо от трудностите, основната задача на Сухопътните
войски през 2016 г. е подготовката на щабовете и формированията за
поддържане и усъвършенстване на способности за изпълнение мисиите на
въоръжените сили с приоритет на мисия „Отбрана”. А за тази цел са найудобни малките, лесно управляеми подвижни отделни танкови батальони,
роти и взводове.
Най–модерния танк на България Т-72М вече е на Христова възраст, а
другите четири модела са снети от въоръжение. Идва момент за избор на
нов танк или поне за модернизиране на съществуващите образци.
Един от най-разпространените днешни митове е, че армията на
бъдещето няма да има нужда от танкове. Но изследванията на военни
експерти опровергават тази гледна точка. Наред с различните наземни и
въздушни безпилотни апарати танковете ще се запазят като един от
ключовите елементи на бойните системи на бъдещето и ще останат като
основни средства за водене на високо интензивни и маневрени военни
операции, за постигане на бързи и решителни цели.
Условно производството на съвременните танкове е разделено на две
групи: в първата група са танковете, които експертите наричат
“високотехнологични”. Такива са германският „Леопард”, американският
„Aбрамс”,
италианският
„Aриете”,
френският
AMX„Льоклер”,
британският „Челинджър”, израелският „Меркава”, турският „Аталай” и
руският „Армата”. Цената им е над 5 милиона долара всеки. Те заемат 20
процента от международния пазар на танкове, а производството през
идните десет години ще се съкращава.
Във втората група са по-ниско технологичните и по-евтини танкове. Това
са предимно руските и произвежданите в света по техен лиценз танкове:
пакистанският “Ал Халид”, китайският “Тип-99”, индийският “Арджун” и
руският Т-90. Такива и подобни машини през идните 10 години ще заемат
около 40 на сто от пазара на бронирана техника.
При модернизирането на своите танкове в момента страните използват
опита от войните и усилията им са насочени към: разработване на системи
за активна защита на танковете от противотанково реактивно оръжие;
бронирана капсула за екипажа; съвременна система за управление на
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огъня; прицелно изчислителен комплекс и бордова информационна
управляваща система; система за връзка и навигация.
Основното бойно формирование на бронетанковите войски, използвано в
съвременния свят, е танковият батальон. Организацията на танковите
батальони в бъдеще ще има смесен състав. На негова основа в хода на боя
ще се създават тактически групи. По този начин интеграцията на бойните
средства ще се осъществява още от най-ниските организационно-щатни
звена и командирите на танковите взводове, роти и батальони ще могат да
поставят задачи и да управляват в боя не само своите, но и допълващите ги
средства, което спомага за бъдещето им израстване на лидери.
Промяната в характера на военните заплахи показва, че в Европа е
изживяно лъжливото усещане, че вече не съществува танкова заплаха. Това
се подвърждава и от решението на НАТО да разположи в
източноевропейските страни танкова бригада на САЩ.
Днес очите на нас, ветераните, са обърнати към действащите
танкисти с надеждата, че те имат визията, те са лидерите с присъщата им
воля за промени, ерудирани и убедени привърженици на
евроатлантическите ценности, калени и мотивирани защитници на
древното ни Отечество.
Искам да заявя, че ние, полевите командири от миналото и
настоящето, не обичаме празните приказки. Подчертавам, че ние сме
привърженици на разумните действия и на иновативните решения.
Благодарни сме на Бог и на съдбата, че сме били неведнъж начело и със
смелостта и професионалния си опит сме готови да защитим целостта на
България и на думата си пред съюзниците от НАТО.
В деня на 81-ата годишнина от създаването на танковите войски на
България трезво и без паника заявяваме, че са ни нужни нови образци
танкове и насочваме поглед напред, към близките 2-4 години, когато е
крайният срок във формированията на БА да постъпят новите бронирани
машини, които все още не са детронирани от бойните полета на 21-и век.
СЛАВА НА БЕЗСМЪРТНОТО НИ ОТЕЧЕСТВО!
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