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Изследователски бележки
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Голямокалибрени стрелкови
оръжейни системи

Г

олямокалибрените стрелкови оръжейни
системи са основно предназначени да поразяват и неутрализират най-различни цели
на разстояние повече от километър. Освен че специализираните боеприпаси позволяват на оръжието да пробива лека броня и много от самолетите, голямокалибрени стрелкови оръжейни
системи се използват и за поразяване на личния
състав. Повечето представители от този клас оръжия с калибър 12,7 mm (50-ти калибър) боеприпаси, но някои от тях изстрелват патрони до 20 mm.
Ефективният обсег на действие при голямокалибрените пушки с калибър 12,7 mm и 14,5 mm достига 1000–2000 m (като горна граница – поне трикратната стойност на ефективния обсег на
специално изработен снайпер с калибър 7,62 mm),
като използването на стойка може да увеличи обсега и способността на оръжието да поразява целта.1 Оръжейна система с калибър 20 mm обикновено има ефективен обсег на действие
приблизително 2000 m (Jane’s, 2007, стр. 287–296).
Голямокалибрените стрелкови оръжейни
системи водят произхода си от Първата световна
война. Изработена спешно в отговор на въвеждането от Антантата на танка през 1917 г., ранната
противотанкова пушка „T“ Gewehr изстрелва
13 mm патрон, предназначен да пробива относително тънката броня на първите танкове. За да
може да се носи на ръка в окопите, дизайнът на
пушката се основава на еднозарядната (с надлъжно плъзгащ се обръщателен затвор) конструкция на много по-малката пушка Маузер.
Разработката на оръжието, известно като „противотанкова пушка“, продължава между двете
световни войни, като някои държави предпочитат да запазят по-големия калибър, а други се
спират на по-малкия калибър на пушките, но със
значително по-висока дулна скорост. Все пак,
независимо от избрания калибър, ръчно преносимата, еднозарядна или с магазинно подаване
противотанкова пушка представлява незначителна заплаха за добре защитените бронирани
машини в началото на Втората световна война.
Остаряла към този момент, противотанковата

пушка остава с ограничено приложение и понякога играе ролята на противодействащ фактор на
снайпера, при което нейните по-големи способности за преодоляване на прегради пред стандартната пехотна пушка я правят идеален за целта избор. Прекратяването на военните действия
през 1945 г. допринася в голяма степен за изчезване на „противотанковата“ пушка.2
Въвеждането през 1982 г. на Barrett M82
12,7 mm самозареждаща се пушка прави този вид
оръжие привлекателно за военните и правоохранителните органи в много държави. Въпреки че
вече не са предназначени за поразяване на танкове, постиженията в балистиката, подобренията
в конструкцията на оръжията за намаляване на
отката и теглото, както и по-ефективните куршуми доведоха до създаването на значително полесно преносимо оръжие способно директно да
поразява разнообразни цели със значително помалко съпътстващи жертви, отколкото по-големите и по-разрушителни оръжейни системи.
Днес десетина държави произвеждат голямокалибрени стрелкови оръжейни системи, а много
повече доставят такова оръжие.
12,7 mm пушка е популярна и при цивилните
лица в някои държави, като се произвеждат множество демилитаризирани версии за удовлетворяване на това търсене. Цивилните версии са по
принцип по-тежки, не толкова здрави и оборудвани с оптически уреди с по-малки възможности
и по-малко осигуряващи устройства (въпреки че
в търговската мрежа могат да се намерят по-усъвършенствани прицели и електронни прибори,
които да бъдат приспособени за „цивилните“ модели) от оръжията, конструирани съгласно военните изисквания. Само в Съединените щати повече от 20 компании произвеждат пушки
с калибър 12,7 mm (Boatman, 2004, стр. 51–52, 56,
58, 61; вж. таблица 1 за примерни цени и производители). Интересът към този вид огнестрелно
оръжие произтича отчасти от факта, че то е законно разрешено за притежаване от граждани
в Съединените щати, както и защото тези пушки
са се утвърдили като средство за спортни зани-
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Таблица 1 Примерни цени за голямокалибрени стрелкови оръжейни системи
12,7 mm (50-ти калибър) от американски компании (в щатски долари)*
Фирма

Цени

Фирма

Цени

Фирма

Цени

A.L.S

1900

Christensen
Arms

5500

Robar

7000

Armalite Inc.

3000

East Ridge Gun
Company Inc.

1900–3600

Safety Harbor
Firearms Inc.

1850–2450

Barrett

3000–8050

E.D.M. Arms

2250–8500

Serbu
Firearms

2200–2450

Bluegrass
Armory

3100

Ferret 50

3300–4000

Watson Weapons

2150

* цените са закръглени до 50 щатски долара.
Източник: Leff, 2007

мания в Съединените щати и в други
държави, в т.ч. Швейцария и Обединеното кралство.3
Някои незаконни въоръжени групировки също имат интерес за придобиване на такова оръжие. Те успяват да се
снабдят с него при определени случаи от
цивилни търговци, които ги пренасят
незаконно. Като примери могат да се
посочат Ирландската републиканска
армия (Vobejda и Ottaway, 1999), Армията за освобождение на Косово (Sullivan,
2004), както и наркокартелите в Мексико (вж. например US DoJ, 2010; 2011).4
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Канадски войник с пушка 50-ти калибър
(McMillan Tac-50) според информацията
е успял да порази вражески войник на
разстояние 2430 метра в Афганистан през
2002 г., подобрявайки четвъртвековния
рекорд за попадение със снайпер в бойни
условия (Friscolanti, 2006).
Кореспонденция на автора с Richard Jones,
редактор-консултант, Jane’s Infantry
Weapons Yearbook, 18 ноември 2010 г..
Американската асоциация на стрелците
петдесети калибър (FCSA) например съобщава, че има над 4000 членове от
22 държави (FCSA, 2011).
Според федерален прокурор в Оклахома
„незаконният трафик на огнестрелно оръжие от Съединените щати в Мексико е сериозен проблем“ и „е причина за много
случаи на насилие в дейността на наркокартелите“. Обект на незаконните трансфери са полуавтоматични пушки 50-ти калибър (US DoJ, 2010; 2011).
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