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Abstract: The report reviews the current trends in the modernization (mid-life upgrade) of the armoured fighting vehicles and 

transportation vehicles of the leading NATO armies and other modern armies. It analyzes the current condition of the armored vehicles 
BMP-1, MBP-23, BTR-60, BRDM and MT-LB and transportation equipment in service in the Bulgarian Army and describes the possible 
options of modernization with emphasis on armament modernization. The report reviews the options for arming and armoring the vehicles 
used by the Bulgarian Army in the missions abroad and reveals the capabilities of the Bulgarian defense industry to participate in the 
process of modernization. 
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          В доклада са използувани следните термини 
и определения:

Бронирана машина на пехотата – колесна или 
верижна бронирана бойна машина предназначена за: 
транспортиране и огнева подръжка на пехотно подразделение 

Транспортни средства – небронирани автомобили 
предназначени за: транспортиране на хора и товари; буксиране 
на техника.   

Ефективност – критерий за оценка на взети решения 
и/или предприети действия като се съпоставят получените 
разултати спрямо очакваните, има свойствата на стохастична 
величина.  

Ефикасност – критерий за оценка на взети решения 
и/или предприети действия като се съпоставят получените 
разултати спрямо изразходваните ресурси. 

Автомобил тип „джип” – транспортоно средство – 
автомобил с повишена проходимост 4х4, основно 
предназначение - за транспортиране на хора. 

1. Съвременният свят и новата роля на 
Българската армия в системата за колективна 
безопасност 

Съгласно „Военната доктрина на Република България” [1] 
страната не е изправена пред непосредствена военна заплаха, 
като война, която да обхване целия регион, е малко вероятна. 

Съгласно „Плана за развитие на въоръжените сили на 
Република България” [4] въоръжените сили поддържат 
готовност за участие в многонационални съюзнически и 
коалиционни сили за операции, провеждани от НАТО, ЕС, 
ООН или коалиции от държави, в отговор на кризи извън 
територията на страната (извън условията на член 5 от 
Северноатлантическия договор). Въоръжените сили на 
Република България участват със сили и средства с общ личен 
състав до 10 на сто от състава на Сухопътните войски. В 
количествени параметри този принос се изразява в участие в 
продължителни операции с ротация едновременно със 
следните сили: един усилен батальон (маневрена бойна група) 
или повече на брой малки подразделения и средства от 
видовете въоръжени сили с въоръжение и техника в рамките на 

ресурсния еквивалент на нивото на амбиция (средно с 1000 
души). 

Както се вижда от цитираните по-горе документи страната 
ни е активен член на НАТО и като такъв е длъжна да 
предоставя съответните контингенти въоръжени с лека 
бронирана техника и в частност бойни машини на пехотата 
(БМП) бронетранспортьори (БТР) и транспортни средства.    

2. Състояние на бронираните машини на 
пехотата на въоръжение в Българската армия 

Към момента в Сухопътни войски на БА на въоръжение са 
около 100 броя БМП-1,  110 броя БМП-23, 700 БТР-60ПБ-МД1 
, а също и БРДМ-2 и МТ-ЛБ [5] 

Цитираните по–горе образци техника са създадени в края 
на 60-те и началото на 70-те години на ХХ век и като концепция 
към момента  не съответствуват на съвременните тенденции за 
водене на маневрен бой и участие в мироналагащи, 
мироподдържащи и мироопазващи  операции. Като цяло тези 
образци техника са с ниска устойчивост към инженерни и 
кумулативни боеприпаси и детонация на противотанкова мина 
или прострелването с противотанков гранатомет, вкл. с най-
разпространения при мисии в чужбина РПГ-7, може да има 
фатални последици за машината, екипажа и десанта.  

Наличната в нашата армия леко бронирана техника руски 
образец  е произведена (доставена) преди повече от 25 години и 
техническото и състояние на по-голяма част от машините в 
момента е сложно, част от възлите и агрегатите са с изтичащ 
или изтекъл ресурс, което налага съответните ограничения и 
нужда от ремонт. От друга страна Българската армията трябва 
да поддържа военновремен резерв от не по-малко от 25-30% 
консервирани машини в ново състояние или в напълно 
изправно състояние с голям неизползван ресурс съгласно 
своите военните планове,.  
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3. Основни тенденции във въоръжението при 
доставка на нови бронирани бойни машини на 
пехотата във водещи армии в НАТО и извън  

Основните тенденции за въоръжение на новите Бойни 
машини на пехотата (БМП) в НАТО на база примера на САЩ 
(M2A3 “Bradley”, M1127), Великобритания (“Warrior”), Италия 
(“Freccia”), Канада (MOWAG “Piranha”), Чехия (“Pandur” II), 
Полша (Patria AMV)  и др. са използване на оръдия среден 
калибър 25mm-30mm със способности за поразяване на 
противникови БМП на дистанции до 2500-3000m и 7,62mm 
средна картечница за борба с живата сила на противника на 
дистанции до 1000m, които са монтирани най-често в 
двуместна купола или в дистанционно управляема купола [6]. 
БМП-2 производство на Русия е въоръжена с 30mm оръдие за 
борба с лекобронирани цели, 7,62mm лека картечница за борба 
с живата сила на противника, а при   БМП-3 30mm оръдие е 
сдвоено с 100mm гладкоцевно оръдие за борба с танкове и 
бункери, като някои варианти на бойната машина притежават 
30mm автоматична гранатохвъргачка АГС-17 в корпуса. 

Основните тенденции за въоръжение на нови 
Бронетранспортьори (БТР) в НАТО на база опита на САЩ 
(M1126 “Stryker”), Германия (ARTEC “Boxer”, “Fuchs”), 
Франция (VBCI)  са 12,7mm НАТО тежки картечници за борба 
с живата сила и бронетранспортьори на противника на 
дистанция до 1500m или 40x53mm НАТО автоматични 
гранатохвъргачки със същото предназначение на дистанции до 
2000m, най-често монтирани в дистанционно-управляема 
купола. [6] БТР-80 и БТР-90, руско производство, са въоръжени 
с 14,5mm картечница или 30mm автоматично оръдие и лека 
картечница 7,62mm в едноместни куполи.  БТР-3 и БТР-4, 
производство на Украина и БТР-82а, производство на Русия,  са 
въоръжени с 30mm автоматично оръдие и лека картечница 
7,62mm в дистанционно управляеми куполи.  

  Забелязва се тенденцията, че въоръжението на новите 
БМП и БТР във водещите страни е насочено към увеличаване 
на способностите за ефективна борба с небронирани и 
лекобронирани цели от същия клас посредством използване на 
оръдие среден калибър 25-30mm или картечница 12,7-14,5mm в 
съчетание с управляеми ракети ПТУРС за тежко-бронирани 
цели. За борба с живата сила на противника се използват леки 
картечници 7,62mm или автоматични гранатохвъргачки 30mm 
или 40mm. Опастността от нападение с противотанкови ракети, 
от противникови БТР и БМП и дори танкове води до 
разполагане на димни гранатохвъргачки върху куполата.  

4. Възможности за модернизиране на 
въоръжението на бронираните машини на 
пехотата на въоръжение в Българската армия  

От финансова гледна точка закупуването на нови БМП и 
БТР са съпроводени със сериозни разходи, които често 
надвишават 500,000 Euro на машина, поради което малко 
съвременни армии могат да си позволят покупка на нови 
бронирани машини на пехотата в голямо количество.  По-
голяма част от европейските страни и участниците в НАТО 
извършват модернизация на своите машини, на основа на 
съществуващата ходова част, като подобряват тяхното 
въоръжение и защита от новите опастности. Редица 
Източноевропейски страни в НАТО и извън алиaнса 
осъществяват модернизация на съществуващи БМП-1 и БМП-2 
и БТР-60/ -70 /-80 с цел увеличаване на способностите им при 
икономически значително по-целесъобразни условия. Във 
времето на световна икономическа криза голяма част от 
армиите в НАТО (например Чехия, Словакия, Полша, Румъния) 
и извън НАТО (Русия и Украина) се стремят да модернизират 
съществуващите бронирани машини с неизтекъл ресурс с цел 
максимално да използват предимствата и ресурса на ходовата 
част като провеждат модернизация на въоръжението, 
бронирането, оптичните прибори и комуникационното 
оборудване, а в някои случаи и двигателите им. Като се има 
предвид съкратения бюджет за отбрана на Република България, 
модернизацията на консервираните машини с неизползван 

ресурс на Българската армия може да бъде от една страна 
проект, с който да бъдат постигнати нови модерни способности 
на бронираните машини, а от друга да се постигне 
икономическа целесъобразност като се спестят сериозни 
бюджетни средства, между сравнени с алтернативното 
закупуване на изцяло нови машини.   

Поради факта, че наличната в БА лекобронирана техника е 
твърде разнообразна, се налагат оценка на различни възможни 
варианти за модернизация, следвайки същите тенденции за 
увеличаване на способностите за борба с живата сила на 
противника и лекобронирана техника от същия клас.   
    4.1. Модернизация на въоръжението на БМП-1 

БМП-1 е първo поколение бойни машина на пехотата, като 
се намира в производсво от 1966 до 1982г [7].. Въоръжението е 
предназначено основно за конвенционална война с цел 
унищожаване на танковете и укрепленията на противника със 
73мм гладкоцевно оръдие 2А28 „Гром” на дистанции до 
1,000m и с управляем ПТУРС от първо поколение „Малютка” 
на дистанции от 500m до 3,000m [7]. За поразяване на живата 
сила на противника се използва 7,62mm картечница ПКТ на 
дистанции до 1,000m. В България бяха доставени версии БМП-
1 и БМП-1П при която беше заменена ПТУРС „Малютка” с 
ПТУРС от следващо поколение „Конкурс” или „Фагот” с 
дистанция на стрелба до 4,000m [8]. Настоящото състояние на 
БМП-1 в Българската армия се характеризира с изтекъл ресурс 
на ПТУРС, който на част от машините е премахнат [8], а на 
други неколкократно се подновява и е извършено подновяване 
на ресурса на оръдие 2А28 по данни от ТЕРЕМ. БМП-1 в БА  
като цяло не съотвества на задачите на съвременните 
асиметрични бойни действия поради слабо брониране и 
въоръжение и е недостатъчно пригодена за борба с живата сила 
на противника, както и с нисколетящи авиационни цели от 
типа на бойни вертолети. За сметка на това БМП-1, във версия   
БМП-1П, ако е с изправен ПТУРС „Конкурс” или „Фагот” все 
още притежава сериозен потенциал да поразява бронирани 
цели като БМП, БТР и танкове на дистанции до 4,000m. От 
гледна точка на въоръженито основна необходимост за 
модернизация на БМП-1 в БА е да се усилят способностите за 
борба с живата сила на противника и леко-бронираната техника 
на противника, чрез добавяне на 25-30мм автоматично оръдие, 
12,7-14,5мм тежка картечница или 30-40мм автоматична 
гранатохвръгачка. Във всеки вариант е положително решение 
да се добавят димни гранатохвъргачки с цел поставяне на 
прикриваща димна завеса.  

На базата на извършени проучвания на опита на Русия, 
Украина, Чехия, Словакия и Полша, възможните варианти за 
модернизиране на БМП-1 са представени на Схема 1.  

 
От гледна точка на ефективността на въоръжението и 

водещите тенденции в НАТО и Русия, най-модерно решение е 
куполът на БМП-1 да се замени с дистанционно управляем 
боен модул въоръжен, като стрелецът се премества от купола в 
корпуса на машината, където има по-добри условия за 
наблюдение чрез електронни и оптически прибори, управление 
и защита. Дистанционният боен модул обикновено е въоръжен 
с  30мм оръдие за борба с небронирани и лекобронирани 
наземни цели, с живата сила на противника (вкл. укрита в 
сгради), и ниско-летящи въздушни цели на дистанции до 
3000м; ПТУРС за борба с тежко-бронирани цели и укрепления 
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на дистанции до 4000м; 7.62мм лека картечница за борба с 
живата сила на противника на къси дистанции. Варианти на 
дистанционно управляеми бойни модули, които могат да се 
поставят на БМП-1, са „Кливер” (Русия) RCWS (Полша в 
сътрудничество с Германия), „DVK30”, ZTS Словакия, 
„Шквал” Украина и други.  

Преимуществата при замяната на съществуващата купола 
на БМП-1 с 73мм оръдие, с нова купола с 30mm оръдие са:  
сериозно увеличаване на минутния залп, увеличаване на 
дистанцията на стрелба, разширяване на тактическите 
възможности на машината за работа в планински и градски 
условия по наземни цели и по нисколетящи въздушни цели. 
Например при използване на 30x165mm оръдие масата на 

минутния залп на машината min
залпM  нараства 14,6%. min

залпM  
може да се изчисли по формулата  

(1) 
s

M
M

ТС
боепр

залп 60
min = , където ТС

боепрM  - масата на 

изстреляните боеприпаси при тактическа скорострелност за 
системата [kg], s60  - разчетно време   

При въоръжаването на БМП-1 с 30 x165мм автоматично 
оръдие радиусът на ефективно използване на въоръжението ще 
нарастне с около 200% (от 1000m при гладкоцевно оръдие 
2А28 до 2000m за 30х165mm оръдие 2А42 при стрелба с 
изстрел с ОФЗ снаряд.), а при използване на 30 х173мм НАТО 
оръдие с 250-300% (до 2500-3000м в зависимост от 
използваните боеприпаси). Автоматичните 30мм оръдия са 
значително по-ефективно от гладкоцевното оръдие 2А28 срещу 
небронирани и лекобронирана цели, както и срещу живата сила 
на противника.  

Преимуществата на купол с 30мм оръдие 2А42 е, че   
30х165mm истрели за оръдие 2А42 са усвоени от български 
фирми, като цената на доставката на такива изстрели би била 
по-изгодна икономически между 3-4 пъти спрямо цената на 
30мм НАТО изстрели от чуждестранни производители. Към 
момента български фирми не са усвоили боеприпаси 30mm за 
НАТО системи, но една модернизация на БМП-1 в тази насока 
вероятно би могла да ги стимулира за такава разработка.  

Предимства на смяна на куполата на БМП-1 с 
поставяне на нов боен модул, въоръжен с 30мм оръдие, 
ПТУРС и 7.62мм картечница:   

• увеличени способности и дистанция за поразяване 
с автоматично оръдие 30mm на небронираната и 
лекобронираната наземни цели, нисколетящи 
авиационни цели и на живата сила на противника 
(включително зад укрития) 

• увеличени способности и дистанция за поразяване 
с ПТУРС на тежкобронираната техника и 
укрепленията на противника  

• възможност интеграцията да се извърши от 
ТЕРЕМ с доставяне на купола от външен 
производител 

Недостатъци 
• По-висока цена на модернизацията, особено ако се 

използват дистанционно управляеми бойни 
модули 

Най-икономически ефективен вариант за малка модернизация 
на въоръжението може да бъде поставяне на автоматични 
гранатохвъргачки 30мм или 40мм НАТО с цел повишаване на 
възможностите за борба с живата сила на противника на 
дистанции до 1700-2200м.  

 
 
4.2. Модернизация на въоръжението на 
БМП-23 

БМП-23 е специфична машина, произвеждана от вече 
несъществуващ производител само в България с купол с  23мм 
автоматично оръдие. За увеличаване на бойните възможности 
на въоръжението на БМП-23 в сравнение с изброените в 

горната точка варианти за модернизацията на БМП-1, има 
смисъл  да се разгледа само  възможната замяна на куполата с  
23х152mm оръдие с нова дистанционно управляема купола със 
стабилизирано  30х165мм оръдие или 30mm оръдие НАТО –, 
което ще доведе до увеличаване на ефективността на 
осколъчното и бронебойното действия на използваните 
боеприпаси и би увеличил ефективната дистанция на стрелба 
от 1000-1500м до около 2000-3000м в зависимост от избрания 
калибър и използваните боеприпаси. Поради спецификата на 
БМП-23, няма чужд производител, който да предлага 
стандартен вариант на нова купола/ боен модул за замяна на 
съществуващия купол на БМП-23, но вероятно при проучване и 
интерес от Сухопътни войски такова решение би било 
възможно с лека дистанционно управляема купола и 
съдействието на ТЕРЕМ.  При модернизацията независимо от 
избора на конкретен вариант на модернизацията на 
въоръжението в куполата  следва да се предвиди замяната на  
ПТУРС „Фагот” с по-съвременен и да се монтират димни 
гранатомети.  

4.3. Модернизация на въоръжението на 
БТР-60ПБ-МД1 

Следващата по масовост на използване от Сухопътни 
войски лекобронирана техника e  бронетранспортьор БТР-
60ПБ-МД1 с купола въоръжена с 14,5mm картечница КПВ-Т.  
Възможната  модернизация на въоръжението е добавянето на 
автоматичен гранатомет (кал.30 или 40x53мм НАТО) върху 
куполата, замяната на куполата с  нов дистанционно управляем 
лек боен модул с  40x53мм НАТО гранатомет или боен модул с 
30x165мм автоматично оръдие, 7,62мм лека картечница и 
ПТУРС , представени на Схема 2. Към комплекса от 
въоръжение на БТР следва да се добавят и димни 
гранатохвъргачки (аналогични на системата „ТУЧА”).  

 
При изпълнение на модернизацията по първия и втори 

вариант с поставяне на 40x53мм НАТО гранатомет 
бронемашината придобива по добри възможности за борба с 
живата сила, небронирани и слaбобронирани цели на 
противника на дистанции до 2000м. Ще е възможна и стрелба с 
навесна траектория.  

При Вариант 3, купола с  30x165мм автоматично оръдие, 
ПТУРС и лека картечница се постигат същите предимства на 
въоръжението като при модерниацията на въоръжението на 
БМП-1. 

5. Основни тенденции за използуване на въоръжени 
транспортни средства във водещи армии в НАТО 

В съвременните армии съществуват три основни начина за 
използуване на транспортните средства: 

a) невъоръжени транспортни средства за 
транспортиране на товари и/или буксиране на 
техника и/или въоръжение;   

b) въоръжени транспортни средства, окито могат да 
се използувати и за превоз на хора и товари;  

c) транспортни средства – носители на въоръжение и 
спецеална апаратура. 

Основно въоръжени транспортно средство и транспортно 
средство – носител на въоръжение в армията на САЩ е 
многоцелевият автомобил HMMWV. Съществува голямо 
количество варианти на въоръжение монтирано върху покрива  
на HMMWV в оръжейна стрелкова установка, вкл. 7,62mm 
картечница М60; 12,7mm картечница Броунинг М2НВ; 
40х53mm автоматичен гранатомет Mk-19; ПТУРС TOW. 
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HMMWV са приети на въоръжение в Българската армия като 
са въоръжени с 7,62x54mm картечница ПК.  
         Бундесферът на ФРГ използува  бронираното транспортно 
средство ДИНГО (Dingo), предназначено за транспортиране на 
личен състав и товари. Машината е с модулно брониране. 
Динго е въоръжен с дистанционна купола с 7,62mm картечница 
MG3, която се управлява от отделението за управление от 
командира на машината.  Модификацията Dingo 2 може да 
бъде въоръжена с автоматичен гранатомет 40х53mm GMG или 
12,7mm тежка картечница. Въоръжението може да се насочва в 
хоризонтална плоскост на 360° и на ъгли  от -5° до +45°.  

Армията на Русия успешно експлоатира  ГАЗ-2330 
«Тигр» — многоцелеви  автомобил с повишена проходимост, 
който е разчетен да превозва до 1200kg товари и група от 6-9 
души. Автомобилът е въоръжен с 7,62mm картечница ПК и 
30mm автоматичен гранатомет АГС-17, разположени в 
стрелкова установке на покрива на машината. 

Анализът на опита на водещите армии определя следните 
остновни варианти за въоръжаване на транспортните средства: 

A) Монтиране на установка с картечница на покрива 
на машина с висока проходимост тип „джип” или в 
каросириите на автомобил тип „пикап” или камион; 
 B) Монтиране на установка с  автоматичен гранатомет 
кал. 30мм или  40х53mm НАТО върху покрива на автомобил 
тип „пикап” или камион; 
 C) Монтиране на зенитна установка ЗУ-23 в 
каросерията на камион; 
 D) Монтиране на установка с ПТУРС на покрива на 
машина с висока проходимост тип „джип”, в каросирията на 
автомобил тип „пикап” или камион; 
 E) Монтиране на димни гранатомети на машините с 
висока проходимост тип „джип”, тип „пикап” или камион; 
  

6. Варианти за въоръжавене на 
транспортните средства на БА 

6.1. Варианти на въоръжението  на 
автомобил с повишена проходимост тип „джип”. 

Българската армия разполага с около 900 
високопроходими автомобила “Мерцедес” G-class, част от 
които са въоръжени  с картечница ПК с калибър 7,62x54 
монтирана в стрелкова установка на покрива на машината. 
Поради високата линия на огъня (около 1,8m) воденето на огън 
под  голям ъгъл спрямо оста на машината е съпроводено с 
появата на  значителен кренящ момент, който води до 
намаляване на точността и увеличаване на разсейването, а като 
резултат до намаляване на ефективността на въоръжението. 
Картечница с калибър 7,62x54 позволява воденето на огън по 
цели от типа неукрита пехота и небронирани транспортни 
средства на дистанции до 1000м. Поради по- големият откат на 
стрелковата система въоръжаването с картечница с  калибър 
12,7mm, автоматичен гранатомет или ПТУРС е трудно 
осъществимо, тъй като  изисква допълнително укрепване на 
ходовата част на автомобила.  

БА разполага с около 50 бр. HMMWV, получени по 
програма от Американската армия. Те са въоръжени с 
7,62x54mm картечница ПК, което е явно недостатъчно според 
съвреманите изискания и изпълняваните задачи. Предвид 
използването на българските HMMWV за мисии в чужбина и с 
цел повишаване на дистанцията и ефективността на стрелбата 
по жива сила е разумно част от машините да се модернизират с 
поставяне на 40х53mm автоматични гранатохвъргачки Мк19, 
какъвто вариант се използва от Американската армия.  
Предимства на такъв тип решение са  

А.) Отработена схема на закрепване на 
гранатохвъргачката и готови модули за закрепване 

Б.) Възможност за използване 40х53mm кумулативно 
осколъчни боеприпаси за поразяване на живата сила, 
небронирата и бронираната техника на противника и укрития с 
дебелина до 400мм бетон  

В.) Повишаване на дистанцията на стрелба до 2000 м, 
при стрелба с навесна траектория 

Г.)  Модернизацията на българските  HMMWV с 
40х53mm автоматични гранатохвъргачки Мк19 е финансово 
изгоден вариант за Сухопътни войски, тъй като съществува 
възможност за получаване на гранатохвъргачките Мк19 като 
„подарък” от Американската армия по програмите FMF  

Д.) 40х53mm са усвоени в България от фирма 
„АРКУС”, което позволява Сухопътни войски да са 
независимост от внос на боеприпасите, гъвкавост на 
доставките и намаляване на цената с 2-3 пъти, спрямо цените 
на други НАТО производители  

Българската армия разполага и с 25  машини „Sand 
Cat“ от 2009 г, които се използват основно от Военна Полиция. 
Машините са въоръжени с една 7,62mm картечница ПК , 
разположена в стрелкова установка на покрива. Върху „Sand 
Cat“ e възможна установката на дистанционно-управляема 
купола, с комбинирано въоръжение 7,62mm и 40х53mm 
автоматични гранатохвъргачки, което би повишило 
ефективността й срещу живата сила на противника, което е 
особено важно при мисии в чужбина, охрана на бази, задачи в 
състава на конвои и борба срещу засади.  

 
6.2. Варианти за въоръжаване на 

камиони в БА 
Поради голямата товаронисимост на машината 

вариантите за въоръжаване на камион са от 7,62mm картечници 
до 23mm зенитна установка ЗУ-23.  

Практиката от военните конфликти в които участвува 
руската армия в края на ХХ и началото на ХХІ век показва, че 
при съпровождане на колони в гористи и планински условия е 
ефективно ако всеки четвърти камион в колоната е въоръжен 
със ЗУ-23, а останалите с една или няколко картечници с 
калибър 7,62mm. Голамата маса на залпа, големият ъгъл на 
възвишение на цевите  и високата скорост на насочвана на 
системата осигуряват висока ефективност на този вариант на 
въоръжение.  

Голямата товароносимост дава възможност за 
брониране на кабината и каросерията на камиона освен с 
кевлар и керамична броня и със стоманени панели, като при 
това се запазват значителни възможности за превоз и на 
основните товари . 
 На полигона в Шабла Българската армия има опит от 
поставяне и провеждане стрелби със ЗУ-23 от каросерията на 
камион ЗИЛ.  

В Сухопътни войски навлиза нова транспортна 
техника и по – специално на камионите “Мерцедес” Zetros 
2733A. При необходимост и особенно при мисии зад граница,  
тази транспортна техника може да бъде въоръжена  с 7,62mm 
картечници и 12,7мм картечници или 23mm зенитни установки 
ЗУ-23, поставени в каросерията. Необходимо е отработването 
на такива варианти при учения.  

7. Допълнително усилване на огневите 
възможности на бронираните машини и 
транспортните средства в БА 

Като мероприятие за допълване на огневите 
възможности на всички изброени в настоящия доклад бойни 
бронирани машини и транспортни средства е разполагането в 
бойното отделение на всяка бойна машина и в кабината на 
всяко транспортно средство на една самостоятелна или 
шестцевна 40х46mm гранатохвъргачка със съответно 
количество осколъчни и осколъчно – кумулативни боеприпаси 
и боеприпаси със спомагателно предназначение (димни, 
сигнални, осветителни, маркиращи - ground marker и др.), която 
да се използва при необходимост при спешна евакуация от 
поразена машина, като средство за допълнителна огнева 
поддръжка на спешилия се десант или при целеуказване.  

8. Резюме на проведените анализи в БА 
Предложените модернизации на въоръжението на 

бойните машини на пехотата в БА биха довели не само до 
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повишаване на тяхната ефективност, но биха ангажирали в 
процеса и редица български и научни институти и фирми като 
разработчици, изпълнители и подоставчици . 

Избора на въоръжение при модернизацията на 
бронираните машини следва да се определя от няколко основни 
критерия:  

a) Способността на въоръжението и боеприпасите 
ефективно да поразяват различни видове цели, 
които могат да се появят при съвременните 
военни конфликти и мисиите зад граница, вкл. 
жива сила на открито и в укрития, небронирани, 
лекобронирани, а (за някои бойни машини) и 
тежкобронирани цели на противника 

b) Дистанцията на поразяване, трябва да се 
увеличава, с цел да осигури възможност за 
ефективен защитен периметър на машината 
спрямо потенциалната дистанция на огневото 
въздействие на възможния противник  

c) Тежестта на минутния залп на боеприпасите 
трябва да се увеличава с цел по-голяма вероятност 
за бързо поразяване на противника 

d) Цената на процеса е важен фактор при 
съвременните бюджетни ограничения. Най-добър 
вариант е доставка на скъпоструващо въоръжение 
по програми на НАТО или Американската армия  
(дистанционни куполи, автоматични 
гранатохвъргачки) или използване на въоръжение 
българско производство (леки и тежки 
картечници)  

e) Възможностите на Сухопътни войски да 
използват боеприпаси, които се произвеждат в 
България; Доставката на оръжието /оръжейната 
платформа е еднократен разход, докато доставката 
на боеприпасите е постоянен най-често ежегоден 
разход и изборът на прекалено оръжия със 
„скъпи” вносни боеприпаси може сериозно да 
ограничи ефективността на цялата система, 
поради липса на средства, както вече доказаха 
някои програми за доставки на ВВС и ВМС  

 

Проведеният технико – икономически анализ доказва 
че е целесъобразно да се разработят модулни комплекти за 
въоръжение и брониране на транспортните машини, които да 
се използуват в случаите на участие в мисии според 
конкретната необходимост. Разработването и производството 
на комплекти за въоръжаване и брониране на транспортните 
средства е натълно в силите на българските производствени 
фирми ТЕРЕМ, АРКУС, АРСЕНАЛ и други в сътрудничество с 
българските научни институти.  

Въоръжаването на транспортните средства дава 
възможност за усилване на огневата мощ на подразделенията. 
В мисии с ниска интензивност на противодействието на 
противника въоръжените и леко бронирани колесни 
транспортни средства може да се използуват за разузнаване и 
патрулиране с което да се икономиса ресурс на по-тежките и 
по-скъпи верижни средно бронирани машини.  
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