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Увод

Един полицай спира едно малко момче от афроамерикан-
ски произход, защото се съмнява, че е откраднало нещо. 

Тогава невръстното момче насочва пистолет срещу полицая и 
го кара да легне на земята. Полицаят се опитва в разговор да 
спечели момчето. Момчето пита полицая: ако сега нямах този 
пистолет, ти щеше ли да ме уважаваш и да разговаряш с мен?

Така е и в политиката, откакто светът съществува. Която 
държава притежава по-силна армия и по-съвременни и стра-
ховити оръжия, тя надделява в политическите сблъсъци с 
други държави. Ярък пример за това са Съединените щати. 
Със своята най-силна армия и оръжия десетилетия наред те 
управляват света. След разпадането на Съветския съюз те ста-
наха хегемон на света. След 1991 г. Съединените щати са води-
ли 129 войни в различни части на планетата. Силната армия 
и съвременното ѝ въоръжаване са инструментът, с който те 
налагат своята воля.

Уважаеми читателю, вярвам във вашата интелигентност и 
затова ще се опитам максимално безпристрастно да предста-
вя на вашето внимание съвременните свръхоръжия, тяхната 
мощ и какво би се случило при една мащабна световна вой-
на. Всички знаем какво ще се случи, но се изкушавам да дам 
визуална представа, цитирайки Владимир Путин. На прескон-
ференция журналистите питат Путин с какви средства ще се 
води Третата световна война. Той отговаря: Не знам с какви 
средства ще се води, но Четвъртата ще се води с камъни и дър-
вета. Така стои въпросът! Борбата за мир е от първостепенно 
значение за оцеляването на човечеството и цивилизацията му.

В анализа съм ползвал общодостъпна информация. Книга-
та няма претенции за експертност. Нито се цели да се покаже 
коя държава е най- и по- във въоръжаването. Позволил съм си 
в някои случаи да посочвам съвременни оръжия на една дър-
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жава, без да посочвам аналогични от друга, или защото няма 
аналог, или защото не съм успял да намеря необходимата ин-
формация. В този случай моля за извинение. Стремял съм се да 
покажа съвременното тежко въоръжение в света и неговата 
разрушителна сила, а не да противопоставям държави.

Целта на книгата е да допълни представата на хората за 
разрушителните способности на една нова мащабна война и 
да ги накара с всички сили да се борят за предотвратяването 
на такава възможност. Една от стъпките в тази посока е да се 
борим за разоръжаване и за добри отношения между държа-
вите. Навсякъде трябва да издигаме призива „Искаме мир! Не 
на войната!“.

За запазването на своя статут Америка разчита предимно 
на „мека сила“ – комбинация от дипломация, икономика, кул-
тура, ценности и дори технология, които влияят на другите 
държави и оформят общия политически пейзаж на настоящия 
век. Заедно с „меката сила“ САЩ използват успешно и военна-
та си мощ като инструмент на твърдата си политика.

Факт е, че меката сила не може да съществува без наличи-
ето на твърда сила, затова военният бюджет на САЩ за 2018 г. 
е най-големият в света – 716 милиарда долара, или повече от 
общия сбор на бюджетите на Китай, Саудитска Арабия, Русия, 
Великобритания, Франция и Индия.

Основният процент от тази сума отива за поддръжката на 
наличния състав и множество военни бази, намиращи се зад 
граница. За разработката на нови и мощни оръжейни системи 
се отделят между 80 и 100 милиарда долара на година.

При писането на книгата съм се съобразил със структури-
рането на най-силната армия в света – тази на САЩ, и логи-
ката на водене на война от нея. Разгледал съм съвременните 
въоръжения в различните родове войски на САЩ и НАТО и на 
техните опоненти Русия и Китай. Поради високата степен на 
секретност книгата не разкрива цялата картина на състояние-
то на военната сила на великите страни. Но наличните и бъ-
дещите оръжия, които съм разгледал, са достатъчни, за да ни 
заличат от майката Земя.

За да добиете представа за военните възможности на САЩ 
и НАТО и на Русия и Китай, ще ви дам някои временни изхо-
дящи данни, защото те се променят постоянно. И понеже тази 
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материя е свързана с много условности, запазвам си правото 
да посоча ориентировъчни приблизителни данни.1

Да започнем със сравняване на военния потенциал на САЩ 
и Русия. Числеността на населението на Русия към 1 януари 
2013 г. е 143 347 059 души, а населението на САЩ през декем-
ври 2012 г. е 314 895 000 души. Всъщност още от тези числа се 
вижда, че в случай на глобална война САЩ ще бъдат готови да 
поставят под оръжие много повече физически здрави и силни 
граждани. Потенциалният мобилизационен резерв на Русия 
се оценява на 31 млн. души, на САЩ – на 56 млн. души.

В същото време във война на изтощение САЩ ще могат да 
попълват собствените си загуби много по-ефективно и много 
по-дълго. При това професионален мобилизационен резерв в 
Русия се създава сега. Понастоящем работата за неговото съз-
даване е едва в началото на пътя. Числеността на руските въ-
оръжени сили беше сведена до 1 млн. души, от които извън 
щата има около 70 000 души, още около 300 000 са срочнослу-
жещи войници. Армията на САЩ е изцяло професионална, ней-
ната численост е около 1,4 млн. души, още около 1,1–1,3 млн. 
души са в близкия мобилизационен резерв или запаса. Всички 
те имат валиден договор с министерството на отбраната, ре-
довно се привличат за учения и бойна подготовка и в случай 
на необходимост могат да бъдат призовани на действителна 
служба.

Според военната доктрина „Поддържане на глобалното 
лидерство на САЩ. Приоритети на отбраната през XXI в.“, пуб-
ликувана през 2012 г., армията на САЩ е готова да води ед-
новременно само 1 пълномащабна война, като сдържа агре-
сивните действия на противника в други региони на Земята. 
По-рано се предполагаше воденето на 2 пълномащабни войни 
едновременно. Изхождайки от това, в случай на военна агре-
сия против Русия армията на САЩ ще може да отдели за тази 
цел по-голямата част от своите въоръжени сили.

Днес военната мощ на една страна се изчислява от ядре-
ния арсенал, който тя притежава. Абсолютни лидери са САЩ и 
Русия, които владеят 93% от ядрените оръжия на света.

В започващото надпреварване във въоръжаването Русия 
изпревари САЩ. Вероятно този фактор активно ще се използ-
ва в световната политика.2
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Колкото повече се развива кризата в политическите отно-
шения между двете страни, толкова очевидни стават тенден-
циите в доминиране на силовите инструменти над диплома-
тическите. Русия има успехи в оръжейната индустрия, но САЩ 
все още са хегемон на света. Тяхната стратегия е да задържат 
това положение, но демонстрирането на сила вече не може да 
става така уверено, както досега.

При атаката над Сирия в коалиция влязоха само САЩ, Ве-
ликобритания и Франция, останалите съюзници от НАТО от-
казаха участие. Нападението показа, че съществуващите меж-
дународни норми не спряха нападението. Същевременно ста-
на ясно, че остарелият оръжеен арсенал вече трябва да бъде 
подновен.

В момента в света се определя „кой против кого се въоръ-
жава“. Тук на първо място стоят въпросът и необходимостта 
да се покажат разрушителните възможности на армиите на 
САЩ/НАТО и на Русия и КНР като геополитическо предусло-
вие за запазване на мира.

За по-голяма яснота съм разделил оръжията на ядрени 
и обикновени, които пък се подразделят на морски, ракетни, 
авиационни, сухопътни, радиоелектронни и т.н.


