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Abstract: The report provides a preview of new
equipment for engineers. We have a summary of the
basic tactical and technical characteristics and its
ability to perform engineering tasks.

Усъвършенстването на средствата за инженерно осигуряване се разглежда в качеството на
едно от най-важните условия за повишаване живучестта и мобилността на сухопътните групировки [2].
В условията на воденето на бойни действия
със съвременни високоточни оръжейни системи,
минирането на сгради и използването на импровизирани взривни устройства (ИВУ) от различен
характер е довело до необходимостта от разработване на нови инженерни средства за защита на
инженерните специалисти при изпълнение на задачи по инженерното осигуряване в бойни условия (3).
Щурмовите части на инженерните войски на
Руската федерация са получили през 2018 г. нова
бойна екипировка. Това се съобщава в отдела за
информация и масови комуникации на Министер-
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ството на отбраната на Руската федерация. Става дума за най-новият комплект за разминиране
ОВР-3Щ [10].
Общовойсковият комплект за разминиране
(щурмови) ОВР-3Щ е предназначен да предпазва бойците от щурмовите инженерни формирования изпълняващи задачи по обезпечаване бойните действия на общовойсковите формирования на
урбанизирана местност (градски условия) от куршуми и осколки с различен калибър и размер [9].
Той включва оборудване с максимална степен на защита, а също броня, специални средства за проникване вътре в помещенията и многофункционален нож за сапьора [1]. Защитата на
ОВР-3Щ представлява комбинация от твърди метални, пластмасови и керамични плочи, а също и
гъвкави елементи от арамидна тъкан (фиг.1).
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Фиг. 2

Фиг. 1
Защитният костюм на сапьора 6-ти клас на
защита „Каспий“ влизащ в състава на общовойсковият щурмови комплект за разминиране ОВР –
3Щ за първи път е представен през октомври 2016
година на сбора на командването на инженерните войски на Въоръжените сили на Руската Федерация. Защитата на костюма е комбинация от
твърди метални, пластмасови и керамични плочи, а така също и гъвкави елементи от арамидна
тъкан [8]. Той включва куртка и панталон, в които са монтирани елементи на защита, средства за
транспортиране на боекомплекта и различни товари. Предната част на защита (торса на военнослужещия) е разделена на два щита: горен (разположен в куртката) и долен (разположен в отделен
джоб защитаващ слабините). В хода на изпитанията гръдната и гръбна защитни плочи издържат
удар от куршум на снайперова винтовка Драгунов
(СВД с патрон 7,62*54 mm) (фиг.2 и 3).
Най-важната характеристика на комплекта е
използването на набор от сензори, които улесняват бойните операции (11). Всеки боец, използващ такъв костюм, получава специално оборудване, което следи за здравето им. С помощта на
безжични комуникации командирът на звеното
56

Фиг. 3
може да получи информация за състоянието на
боеца и незабавно да разбере кой от войниците е
бил ранен или убит.
За да се защити главата на войника в комплекта е включена каска, която може да издържи попадения на осколки и куршуми на някои видове
малки оръжия. Каската е снабдена със слушалки с активно шумопотискане, прозрачен предпазен щит, ларингофон и фенер. Ако е необходимо,
могат да се използват стъкла с подходящи характеристики. В случай на използване на допълнително оборудване на челната част на каската се
осигурява унифициран монтаж (фиг.4).

Друго ново средство от екипировката на инженерните специалисти в Руската армия е многофункционалният нож на сапьора (НС-2), който е
предназначен за изпълнение на инженерни и специални задачи в хода на подготовката и воденето
на бойни действия (фиг.5 и 6).
Фиг. 5

Фиг. 4
Всички елементи на защитният костюм за
транспортиране се сгъват и опаковат в две торбички. Размерите на торбичките позволяват на
един боец да носи всички свои средства за защита без никакви проблеми.
Съставът на въоръжението и допълнителното
оборудване на бойците на инженерните щурмови
и разградителни формирования използващи комплекта ОВР – 3Щ, зависи от задачата и други фактори.
Войниците трябва да използват щатното оръжие, а така също и някои допълнителни средства,
които идват с комплекта на защитния костюм. С
помощта на такова оборудване се предлага решаването на широк спектър от различни задачи.
Основните тактико-технически характеристики на ОВР-3Щ са посочени в таблица 1.
Таблица 1

Фиг. 6
Многофункционалният нож на сапьора под
формата на сгъваеми клещи е с много допълнителни функции - за сапьора той е основният и
най-важен работен инструмент, от който понякога
може да зависи животът на собственика му. Вие
не можете да се справите без него, ако трябва да
премахнете изолацията и да почистите проводника, да отрежете огнепроводния шнур, да пробиете
дупка в тротиловата шашка, нещо да се отпили,
да се развие, да измерите и т.н. Разбира се, той е в
състояние да изпълнява цялата работа, която е характерна за обикновен сгъваем нож.
Многофункционалният нож на сапьора
(НС-2) обединява в себе си 9 инструмента
(фиг.7), а именно:
1. Шило за изготвяне на гнезда за капсулдетонатори (КД 8А) и електро-детонатори
(ЕДП).
2. Клещи за притискане, прикрепяне на
КД 8А и рязане на тел.
3. Бит с прави и кръстообразни гнезда.
4. Отверка за тапи на мините, заточена за
снемане на изолация.
5. Нож за рязане на огнепроводен и
детониращ шнур.
6. Пила за дърво.
7. Нож за рязане на тъкани.
8. Шило.
9. Отварачка за консерви.
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Фиг. 7
В комплекта на многофункционалният нож
на сапьора (НС-2) влизат (фиг.8):
• нож многофункционален (НС-2);
• кобур;
• метална лента с диамантено покритие за заточване;
• удължен бит с прави и кръстообразни гнезда;
• предпазна ремъчка.

Фиг. 8
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Всички елементи на многофункционалният
нож на сапьора (НС-2) могат да се отворят без особено усилие с една ръка в температурния диапазон
от -50 до + 50°С. Масата на ножа е 300 g., максимална ширина около 4 cm., обща дължина около 11
cm. Особено внимание конструкторите са обърнали на устойчивостта на ножа на морска вода, за да
може да се използва и от водолази.
В заключение можем да кажем, че новата екипировка значително ще улесни работата на инженерните специалисти без особени трудности при
изпълнение на задачи по инженерното осигуряване.
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