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УВОД

Търсим противника от известно време. Най-после го намерихме. 
Обкръжени сме. Това опростява нещата.

генерал-лейтенант Люис Бурел-Чести Пулър,  
5 – 10 декември 1950 г., битката при водохранилище

Чосин – Корея 

С развитието на военното изкуство и наука все по-актуални и диску-
тирани са въпросите, свързани с теоретичното осмисляне на подготовката и 
воденето на отбранителни бойни действия, отнасящи се до началото на агре-
сията на противника. Един от тях е как агресията да бъде отразена без големи 
загуби на територия, сили и средства. Решаването на този въпрос до голяма 
степен се определя като резултат от бойните действия на главната полоса 
на отбраната. Нейното удържане е от особена важност за успешното отра-
зяване агресията на противника и създаването на условия за преминаване в 
контранастъпление за отнемане на инициативата от настъпващия противник. 
За целта е необходимо задълбочено усвояване на въпросите по организира-
нето и воденето на упорити отбранителни бойни действия, включително в 
обкръжение, за сковаване действията на противниковите сили и средства и 
нарушаване и сриване на техния замисъл. 

В условията на съвременните бойни действия, характеризиращи се 
с висока мобилност и повишена зависимост от линиите на комуникации и 
снабдяване, продължава да се наблюдава тенденция за обкръжаване на про-
тивника. В такива случаи обкръжените войски са лишени от възможността 
да маневрират и оставайки без поддръжка и снабдяване, бързо губят боеспо-
собност и са принудени да се предадат. Тази разработка е опит да се хвърли 
светлина и да се потърси отговор на голяма част от въпросите, свързани с 
причините за попадане на войсковите формирования в обкръжение, органи-
зирането и воденето на бой в обкръжение и за излизане от обкръжение. 

Редица съвременни военни конфликти, на които сме свидетели, до-
казват, че пълен разгром на групировка се постига, когато едновременно с 
въздействието върху нея се осъществява и обкръжаването ѝ. Следователно 
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при организирането и воденето на бойни действия за отразяване настъпле-
нието на противника, въпросите, засягащи воденето на боя в обкръжение и 
за излизане от обкръжение заемат важно място в съвременната военна тео-
рия и практика. Тези въпроси са следствие и се обуславят от наличието на 
качествено нови и разнообразни образци оръжия, бойна техника и средства 
за комуникация и управление, повишената динамика и размах на бойните 
действия; специфичните физикогеографски условия на отделните оператив-
ни и тактически направления; необходимостта от съкращаване на сроковете 
за организиране на боя; все по-нарастващия обем от изисквания към органи-
те за управление и сложността на обстановката за тяхната работа.

В специализираната литература и периодичните военни издания се 
срещат материали по темата, които в една или друга степен разкриват част 
от съдържанието на бойните действия в обкръжение и при излизане от него. 
По-малко внимание е отделено на организирането и воденето на такива бой-
ни действия, в резултат на което разглежданата тема е актуална и се нуждае 
от допълнително конкретизиране към изменящите се среда за сигурност, ус-
ловия и способи за водене на съвременния бой. 

От всичко изложено дотук възниква необходимостта от разкриване и 
изследване на проблемите, свързани с воденето на бойни действия при попа-
дане в обкръжение и за излизане от обкръжение, с което да се допринесе за 
ефективното им решаване. Голяма част от задачите за постигане на  устой-
чивост и активност на отбраната се решават чрез воденето на бой в обкръже-
ние и за излизане от обкръжение, което е обект на настоящото изследване. В 
литературата и периодичния печат са разгледани въпроси, свързани с темата, 
като са разкрити и анализирани част от особеностите на организацията на 
боя в обкръжение. Също така са анализирани и някои от въпросите, свързани 
с възможностите за водене на бой в обкръжение и за излизане от него. За съ-
жаление, те са изследвани ограничено от гледна точка на един вид въоръжени 
сили, без да бъде придадена комплексност на проблема, като се отчита целост-
та на елементите на бойната мощ – физически, концептуален и морален. 

В наши дни отбраната се наложи като основен вид бой за въоръжените 
сили на Република България. Редица нейни нови постановки са теоретически 
обосновани и се възприемат от командирите и основните длъжностни лица в 
щабовете. За други изследванията все още продължават. Част от проблемите 
са фокусирани върху постигането на устойчивост и активност на отбраната. 
Тези изисквания предполагат противопоставянето на противник, притежа-
ващ значителни и комплексни способности. Противник, въздействащ с го-
лямо количество авиация, танкове и пехота, нанасящ въздушни удари през 
продължителен период от време, без голяма загуба на територия и ограничен 
запас на материални средства. Той е способен да прехвърля сили и средства, 
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включително големи войскови формирования, по въздух в оперативна и стра-
тегическа дълбочина.  

С разработването на теоретичните въпроси на операциите и бойните 
действия в обкръжение и при излизане от обкръжение се доразвива по из-
ключително комплексен начин един научен проблем с нарастващо значение 
за теорията на стратегията, оперативното изкуство и тактиката. Настоящият 
труд може да намери приложение в учебния процес на обучаемите във Во-
енна академия „Георги Стойков Раковски“ и при подготовката и провежда-
нето на тактически учения с войски и командно-щабни учения от щабовете 
на тактически формирования и при щабни тренировки в Командването на 
Сухопътните войски.
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Първа глава

ИСТОРИЧЕСКИ ПРЕГЛЕД

От древността до наши дни неоспоримо се приема, че едно от 
най-ефективните средства за елиминиране на противостоящите вражески 
сили е методът на обкръжаването. Ако обърнем поглед назад, в миналото, 
голяма част от известните битки, водени в Древността и Средновековието, 
както и в новата и най-новата история на човечеството, са печелени, когато 
противникът е бил обкръжаван, построението му – разделяно (разсичано), а 
разделените елементи – унищожавани по части. 

Оперативно-тактическият подход към обкръжението е предоставял 
възможност за отстъпление на обкръжения противник, тъй като на практика 
е далеч по-лесно да се унищожава или пленява панически бягащ противник, 
отколкото той да бъде поставен в пълна безизходица и да се сражава до смърт, 
нанасяйки по-големи от желаните загуби на атакуващите. Пример за такова 
сражение в древността е битката на 11 – 13 август 480 г.   пр.н.е. при Термо-
пилите, с която започва Втората гръко-персийска война. В исторически план 
най-решителните сражения, причиняващи най-тежки загуби, обикновено са 
свързаните с водене на действия в обкръжение. 

Налице са няколко обстоятелства, при които формациите могат да бъ-
дат обкръжени: в резултат на изненадваща атака в началото на война; когато 
поддръжката и стабилността за фланговете на настъпателните или контра-
офанзивите групировки са недостатъчни; когато силите защитават важни об-
ласти/обекти, които не могат да бъдат изоставени; когато силите са умишлено 
оставени в тила на противника, за да защитят град, който ще пречи на кому-
никациите на противника и ще раздели силите на настъпващия; когато силите 
са притиснати към естествено препятствие (труднопроходима местност). 

„От друга страна днес е трудно да се принуди да се бие армия, която 
желае и има възможност да избегне активни бойни действия. И тъй като на-
стъпващият невинаги е доволен от ползите, които печели от такова избягване 
на врага, понеже действителната и истинската победа е необходима, понякога 
се търсят и прилагат, с голямо умение, малкото средства, които съществуват, 
за да заставят такъв противник да приема въоръженото противопоставяне. 
Основните средства за това са, първо, обкръжението на врага, за да се на-



11

прави оттеглянето му невъзможно или толкова трудно, че би предпочел да 
приеме битката, и второ, изненадваща атака срещу него.“1 

От това може да се направи изводът, че изучаването на историческия 
опит за водене на бой в обкръжение има своето място и днес, когато отбра-
нителният характер на военната ни доктрина изисква основно познаване на 
реда и способите за действие на чуждите армии в настъпателните операции 
с цел разработване на подходящи и целесъобразни форми, методи, средства 
и способи за противодействие. Историческият опит показва по категоричен 
начин, че боят в обкръжение е особен вид бой и се води в крайно тежка и не-
благоприятна обстановка за обкръжените войски. Твърде редки са случаите, 
когато обкръжените войски успяват да се измъкнат успешно от обкръжение. 

Към обкръжаване на противника са се стремили много военачални-
ци през войните в различните епохи и независимо дали успешни, или неус-
пешни резултатите от тези битки и сражения трябвало задължително да се 
разглеждат през погледа на стратегическите, оперативните и тактическите 
ефекти. Използвайки тези резултати, трябва и да се планират действията по 
обкръжаване или противодействие на обкръжаването. В противен случай, без 
тази цялостност и обвързаност, всяко сражение остава безсмислено въоръ-
жено насилие на тактическо ниво. Пример в това отношение е битката при 
Кана през 215 г. пр.н.е. (приложение 1), която мнозина изследователи велича-
ят като класически пример за обкръжение. 

Битката при Кана, състояла се в хода на Втората пуническа война, е 
ярък пример за това, как значително по-многобройните легиони на римските 
консули Емилий Павел и Теренций Варон (80 000 души пехота и 7200-хи-
лядна конница) са напълно унищожени от значително по-малобройните кар-
тагенски войски на Ханибал (40 000 пехота и 10 000 конница), след като са 
обкръжени (приложение 1 и 2).

Интересно е, че Полибий съобщава за своеобразна информационна 
подготовка за приемането на идеята за още военни загуби срещу Ханибал 
след неуспехите в първите сблъсъци. „За неговото нападение срещу Рим има-
ло много и тежки знамения: шестмесечно бебе се развикало на пазара: „Три-
умф! Триумф!“; бик се качил до третия етаж на сграда и скочил уплашен; по 
небето сякаш блестели кораби; някъде завалял дъжд от камъни; храмът на 
Надеждата бил ударен от гръм; в друг храм влетял гарван; в трети – на Юно-
на Спасителка, се разклатило копието на статуята ѝ; гадателските таблички 
в Цере се били смалили; някъде в Галия вълк измъкнал от ножницата меча 
на войник, стоящ на пост; в Сицилия пламнали копията на няколко бойци; 
кози се покрили с вълна; петел и кокошка сменили пола си; по морския бряг 
проблясвали огньове; върху два щита избила кръв, както и върху класовете 

1 Фон Клаузевиц, Карл. О войне. Москва: Эксмо, Мидгард, 2007, с. 130.  
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в кошницата на жътвари; статуята на Марс се изпотила и др. За паниката 
допринесли и 57-те земетресения през 217 г. пр.н.е., като най-силното било 
на 24 юни – денят на битката при Тразименското езеро.“ Може би за големите 
загуби в жива сила „вина“ има и фактът, че „за първи път в римската исто-
рия, преди битката при Кана (2 август 215 г. пр.н.е.) войниците колективно 
се заклели да не бягат. Дотогава клетва имало само за явяване на служба при 
призоваване.“2 

 Военните историци са длъжни да проследяват целия процес на раз-
витие и обогатяване на усложняващите се форми на въоръжена борба. При 
това зад външното, видимо сходство е необходимо да се виждат съществени-
те различия на съвременните и миналите (остарелите) форми на противопос-
тавяне. Не е желателно например да се отъждествяват сраженията при Кана 
(215 г. пр.н.е.), Седан (1870 г.) и Сталинград (1942 – 1943), чиито разлики са 
не само във времето. Тук преди всичко следва да се прави разлика в мащаби-
те и характера на обкръженията, както и ефекта, който те имат за изхода на 
войната. 

При Кана обкръжаването е тактическо, при Седан – оперативно, а при 
Сталинград – стратегическо. Всяко от тези исторически събития е характер-
но със съвършено различни форми, способи и методи на водене на бойни-
те действия. Нисшата форма не се явява класически образец, както твърдят 
някои теоретици и анализатори, а висшето стъпало на развитието ни дава 
по-съвършени образци. Колкото по-висока е степента на развитие на воен-
ното изкуство, колкото по-съвършени са средствата на противопоставяне и 
организацията, колкото по-висока е военната култура (всичко това, взето за-
едно, зависи от развитието на производството и общественото развитие), тол-
кова по-съвършена е и формата на въоръжената борба. Следователно висша 
степен на военното изкуство е онова, което създава класически съвременни 
образци, даващи възможност за обкръжаване и пълно унищожаване на голе-
ми вражески групировки в съвременните условия. 

Победата при Кана е тактическа победа, постигната на прехода между 
първия и втория етап на Пуническата война. Тя дава възможност на Картаген 
да продължи с определено преимущество във втория период на войната – да 
се установят трайно в Южна Италия и да организират междинна база, свър-
зана с територията на Картаген в Северна Африка. Разчетите и надеждите 
на Ханибал да получи подкрепа от родната си страна не се оправдават. Това 
става поради факта, че на първо място картагенският сенат се опасява от без-
контролното засилване на неговата власт, и на второ място – общите интереси 
се принасят в жертва на частния интерес. Вместо да окажат помощ на арми-

2 Воденичарски, Сашо. PR не е от вчера. София: СОФТТРЕЙД, 2019, с. 116 – 117. ISBN 
978-954-334-223-5.  
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ята на Картаген, намираща се в Италия, картагенските търговци се стремят 
да удържат в свои ръце богатия Иберийски полуостров, който е застрашен от 
римските легиони.

Победата при Кана се ползва от Картаген за засилване на съюза срещу 
Рим. С тази цел започва воденето на преговори със Сиракуза и македонския 
цар Филип. Пример за преследване на стратегическата цел е третият период 
от войната, а именно – борбата за съюзници. Изгубеното време от Картаген 
е спечелено за Рим. Този ресурс се използва за промяна на тактиките като 
следствие от резултатите в битката при Кана. Времето не е загубено за Рим. 
Сципион Африкански го доказва през 202 г. пр.н.е. по време на битката при 
Зама (приложение 3).

Класически пример за обкръжаване с последващо успешно решаване 
на конфликт е битката при Седан в края на XIX век. През 1870 г. Прусия 
е поставила основите на Германската конфедерация. Победите над Дания 
(1864 г.) и Австрия (1866 г.) нареждат страната сред водещите Велики сили 
в Европа. Последната преграда пред утвърждаването на кралството като ос-
новен политически субект на континента и легитимен център на германските 
земи остават Франция и нейната активна външна политика, целяща да балан-
сира напрежението сред останалите сили, докато самата тя преследва издига-
не (доминиране) чрез амбициозни проекти за колониална експанзия.

Прусия не се колебае да нападне своя опонент, възползвайки се от 
благоприятната политическа ситуация – Австрия е заета със своите вътрешни 
преобразувания, Русия е в изолация след Кримската война (1853 – 1856), а 
Великобритания е обърнала погледа си по-скоро към Индия и разгръщане-
то на руската експанзия в Централна Азия (т.нар. Голяма игра)3. Пруските 
войски и техните германски съюзници атакуват французите и след поредица 
успехи започват да ги изтласкват към вътрешността на Франция. Най-голя-
мата военна групировка на французите – Рейнската армия (150 000 души, 
командвани от маршал Базен), е обсадена в Мец. 

Наполеон III и генерал Макмахон решават да сформират нова армия 
– Армията на Шалон, и да опитат да деблокират силите на Базен, след което 
да се съединят и да атакуват пруския фланг, прекъсвайки линиите за комуни-
кация през Рейн. Наполеон обаче се страхува от тежки загуби за новата си ар-
мия и решава да маневрира, избягвайки основното германско настъпление с 
поредица от маршове в посока белгийската граница. Това изтощава Армията 
на Шалон и дава шанс на граф Молтке да направи преглед на своите планове 
за справяне с императора и неговата нова армия. Молтке оставя 1-ва и 2-ра 
армия да обсаждат Мец, а начело на 3-та армия и армията на Маас започва об-

3 Русско-турецкие войны XVIII — XIX вв. – В:  Большая советская энциклопедия, 
Москва, 1970 – 1978. 
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кръжаване на френските части, водени лично от Наполеон. На 30 август гер-
манците успяват да нанесат поражение на французите при Бомон-ан-Аргон, 
нанасяйки им загуби от 5000 души и 40 оръдия. Французите се изтеглят към 
Седан, където Наполеон III планира прегрупиране и повторно изтегляне към 
по-удобни позиции на запад. Молтке обаче не дава никакъв шанс на францу-
зите и на следващия ден, 1 септември, обкръжава позициите им при Седан.

Битката започва, когато френската армия прави опит да пробие прус-
кия обръч (приложение 4). Французите избират за точка на пробива градчето 
Ла Монсел, но за тяхно нещастие германците се спират на същата локация за 
нанасяне на своя удар. 

Сраженията започват сутринта на 1 септември в 4,00 ч. Баварците ата-
куват Базей, но срещат упоритата съпротива на френските части, които са 
барикадирали улиците на градчето. Пруски части са изпратени, за да усилят 
баварската атака, но подобно на боевете при Базей, се натъкват на сериозната 
съпротива на барикадираните френски войници. Краткият френски пробив е 
спрян с падането на Базей и прехвърлянето на свежи пруски части в помощ 
на баварците и саксонците. 

В късния следобед Наполеон III осъзнава безнадежността на ситуаци-
ята и прекратява опитите за пробив. Французите губят 17 000 убити и ранени 
срещу около 9000 убити и ранени от страна на германските сили. На след-
ващия ден, 2 септември, Наполеон III заповядва да се развее бялото знаме и 
предава цялата Армия на Шалон в ръцете на Молтке и кайзера.

Сражението при Седан (1 – 2 септември 1870 г.) е едно от най-унизи-
телните в историята на Франция. Пленяването на Наполеон и разгромът на 
френските армии в Шампан и Лорен де факто предрешават края на войната. 
Сгромолясването на Втората империя е последвано от създаването на про-
винциално правителство, което се опитва да оказва съпротива още 5 месеца. 
От този период датира и прочутата обсада на Париж. Прусия и нейните гер-
мански сателити доминират над Франция и ѝ налагат унизителни мирни ус-
ловия – изплащане на грамадна репарация и предаването на областите Елзас 
и Лорен (Лотарингия) във владение на новообразуваната Германска империя. 
Унижението, понесено от Франция във войната от 1870 – 1871 г., е в основата 
и на Първата световна война (1914 – 1918).

Обкръжаването за постигане на успех на стратегическо, оперативно 
и тактическо ниво е похват (способ), който се използва във всички войни. 
Необходимо е да се отбележи, че за разлика от останалите войни, обкръжа-
ването и унищожаването на големи противникови групировки през Първата 
световна война е сравнително рядко явление. Тогава нарастващата ефектив-
ност на оръжията и увеличението на числеността на армиите намалява шан-
совете за широкомащабни обкръжения и води до разширени фронтови линии 
с флангове, фиксирани с непристъпни отбранителни точки.
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 Изкуството на обкръжаването се завръща на сцената на военното из-
куство и получава значително по-широко развитие по време на кампаниите и 
операциите, проведени по време и след Втората световна война (1939 – 1945). 
Много от тях остават като класически образци на операциите за обкръжава-
не. Характерни особености на този вид операции по това време са големият 
размах с развръщане 380 – 550  км по фронта и 160 – 270 км в дълбочина, 
високите темпове за настъпление от 20 – 50 км в денонощие, дълбокото опе-
ративно построение, използването на механизираните и танковите войски за 
създаването на вътрешния фронт на обкръжението, а след това тяхната смяна 
с цел прехвърлянето им за водене на активни действия на външния фронт. В 
операциите за обкръжаване са използвани и значителни сили на авиацията за 
въздушна блокада и изолиране на въздушното пространство, както и за нана-
сяне на удари и по двата фронта на обкръжението. Разнообразие придобиват 
условията и способите за обкръжаване, като по-характерните са:

– след пробив в отбраната на противника в едно или няколко направ-
ления с последващо развитие на настъплението по сходящи направления, на-
пример Киевския котел през 1941 г., битката за Сталинград (1942 – 1943), 
Яшко-Кишиневската операция (1944 г.);

– преследване на оттеглящите се групировки на противника и нана-
сяне на удари в дълбочина с излизане по фланговете и тила му след успешно 
развитие на операцията – обкръжаването на Минската (1944 г.), Бродската 
(1945 г.) и Берлинската групировка (1945 г.);

– посредством обхождане на големи населени пунктове в хода на пре-
следването на оттеглящи се противникови сили в оперативна дълбочина (опе-
рацията за Минск – 1944 г.); 

– в резултат на извършен обхват на притисната към морско крайбре-
жие противникова групировка (операцията за обкръжаване на френско-бри-
танските сили при Дюнкерк (1940 г.), Източнопруската операция (1945 г.);

– посредством обход на големи населени пунктове и блокиране в тях 
на големи гарнизони – Ленинград (1941 г.), Бреслау (1945г.),  Познан (1945 г.). 

Като основни причини за развитието на изкуството на обкръжаване-
то през Втората световна война (1939 – 1945) се определят стратегиите на 
теорията на дълбоката операция и теорията на светкавичната война, както и 
значителното техническо развитие на средствата за водене на военни дейст-
вия в този период. 

Теорията на светкавичната война (Blitzkrieg), съчетана с доктрината 
за вертикалното обкръжаване, е германска алтернативна форма за постигане 
на обкръжение на противника.4  

4 Доктрината за вертикалното обкръжение е германска алтернативна форма за постигане 
на обкръжение на противника. http://ebox.nbu.bg/hist18/pdf/8Hristo%20Petkov.pdf
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Тактиката на обкръжаване е заместена от по-практичната тактика на 
пробива, която през Втората световна война е основен прийом на мобилните, 
маневрените и високобоеспособните танкови съединения. Въздушнодесант-
ните операции, изпълнени за първи път през Втората световна война, беле-
жат нова тенденция в развитието на стратегията и оперативното изкуство. 
Въздушен десант зад вражеския фронт в крайна сметка не е нищо друго ос-
вен обкръжение със сили и средства, стоварени от въздуха. В това се крие 
същността на неговото значение и индикация за ролята, която ще играе в бъ-
дещите войни. Класическият модел на обкръжение – Гигантската Кана – към 
онзи исторически момент е трудно изпълним и Германия намира други идеи 
за осъществяване на голямото обкръжение. Така се развиват и теоретизират 
идеите за Маневрената война и нейната офанзивна проява – Светкавичната 
война. На това поле израства и идеята за атака от въздуха – Вертикалното 
обкръжение. 

Практическото приложение на доктрината за вертикалното обкръже-
ние поставя  изключително сериозни изисквания към личния състав и ко-
мандването на формированията, участващи в съответната операция. Тя изис-
ква не само специализирана подготовка, но и многократно по-големи ресурси 
в сравнение с останалите по-конвенционални подходи. Като безспорен и ва-
жен пример за прилагане на теорията на Светкавичната война може да бъде 
дадена Дюнкеркската операция (1940 г.). Това е операция в хода на Втората 
световна война, довела до изтласкването на британски корпус в състав около 
300 000 души и притискането им до брега на Атлантическия океан, неговото 
откъсване и последвалото евакуиране по море. Заедно с британските, обкръ-
жени и притиснати към брега на Атлантическия океан от германските войски 
са френски и белгийски части.

След пробива на линията „Мажино“ на 10 май 1940 г. и капитулация-
та на Холандия на 14 май германското командване увеличава своя успех със 
завземането на пристанище Кале дьо Булон. Част от британския експедицио-
нен корпус под командването на лорд Горт, френските части и съединенията, 
част от 16-и корпус и останалите белгийски войници се оказват блокирани в 
района на град Дюнкерк. При тези условия на 26 май кабинетът на Чърчил 
и британското адмиралтейство решават да евакуират своите части на Бри-
танския остров. Военната ситуация е такава, че когато британците подготвят 
оттеглянето си през Дюнкерк, два дена преди тях там пристигат германски 
бронетанкови формирования, отделени на 16 км от града, а британците са на 
60 км. За германците не би трябвало да е проблем да навлязат в беззащитния 
град и да завземат последното пристанище, в което може да се проведе масо-
вата евакуация на британските войски. 

Германската групировка не притежава необходимата бойна мощ и 
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възможности да провалят евакуацията и унищожат обкръжените сили. Су-
хопътната им групировка не може да се противопостави на обстрела от теж-
ките английски крайцери. Действията на германската авиация са силно за-
труднени поради дистанцията между немските летища, прекалено голяма за 
едномоторен изтребител „Месершмит“ Bf-109. С помощта на авиацията на 
Великобритания британските изтребители успешно неутрализират герман-
ските бомбардировачи. Като се възползва се от възможността, Обединеното 
кралство след 27 май до 4 юни успешно провежда операция „Динамо“ и из-
вежда 338 000 войници, обкръжени в зоната на Дюнкерк.  

Министър-председателят на Обединеното кралство Уинстън Чърчил 
нарича събитията във Франция „колосално военно бедствие“, като допълва,  
че „целият корен, сърцевина и мозък на Британската армия“ бил заседнал при 
Дюнкерк и изглеждало, че ще загине или ще бъде пленен. Той приветства 
спасението им като „чудо на избавлението“. Настъплението на германските 
войски е спряно от Адолф Хитлер, който се надявал да установи мир с Вели-
кобритания. 

Положението на притиснатата към морето 300-хилядна английска ар-
мия изглежда безнадеждно. По заповед на Чърчил към плажовете на Дюн-
керк се насочва всичко, което плава по вода – бойни кораби, транспорти, ри-
барски траулери, яхти и лодки за разходка. Армадата снове между Британия 
и Франция в яростни битки с налитащите щуки5  на Гьоринг, който не успява 
да спази обещанието си пред Хитлер, че пилотите на Луфтвафе сами ще раз-
мажат обсадения корпус. На 4 юни английският командващ генерал Харолд 
Александър лично обхожда плажовете на Дюнкерк, за да  се убеди, че там 
вече няма нито един британски войник, и последен напуска континента. Изо-
ставени са 70 000 единици бойна и транспортна техника, но е спасена цялата 
британска армия (198 229 британски военни) плюс 139 997 французи и бел-
гийци.6  

От изключително значение за теорията и практиката на излизане от 
обкръжение са действията на групировката на съветската армия, която съз-
дава активно действащ фронт в тила на група Армии „Център“ при Вязма 
през зимата на 1941 г. (приложение 5). Съставена от общовойскова армия, 
въздушнодесантен корпус, кавалерийски корпус и партизански формирова-
ния, тя е обкръжена от крупни германски групировки. С насрещни удари от 
обкръжението и от фронта съветските войски създават коридор, през който 
излизат от обкръжението. 

5 По време на войната така наричат германския пикиращ бомбардировач Junkers Ju 87 
(съкратено от нем. Sturzkampfflugzeug), една от емблематичните бойни машини на блиц-
крига.
6 https://www.bbc.com/russian/features-40691544 [прегледан на 26.02.2021 г., 17,30].
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„Германското върховно командване по време на Втората световна вой-
на значително надценява отбранителната важност на подобни зони на обкръ-
жение. Заповедите за разкъсване на обкръжението са издадени или твърде 
късно, или изобщо не са издавани. Това се оказва сериозна тактическа греш-
ка, която не можеше да не се отрази катастрофално върху цялото провеждане 
на операции на руския фронт.“7 

Битката при Сталинград (дн. Волгоград), водена между СССР и Хит-
лерова Германия от юли 1942 до февруари 1943 г., е повратен момент в хода 
на Втората световна война. Нейният изход може да се оцени като стратеги-
чески по отношение на крайните резултати не само от съветско-германската 
война, но и за крайния изход от Втората световна война. Тя се нарежда сред 
най-кръвопролитните сблъсъци в човешката история. Включва няколко ета-
па: сраженията на подстъпите към Сталинград, борбата за контрол на самия 
град, както и съветската контраофанзива, завършила с обкръжаване и унищо-
жаване на германската 6-а армия. 

Независимо че е предшествана от друга голяма съветска победа – при 
Москва, Сталинградската битка поставя началото на постепенното изтлас-
кване на Вермахта от съветските територии, окупирани през 1941 – 1942 г. 
По приблизителни изчисления в нея войските на Германия и съюзниците ѝ 
(Румъния, Италия и Унгария) губят около една четвърт от личния си състав, 
воюващ на Източния фронт – загуба, от която така и не успяват да се възста-
новят. От своя страна Съветският съюз губи над 1 млн. души убити, ранени, 
пленени или депортирани войници и мирни жители.

Сталинградската битка започва на 17 юли 1942 г. със стълкновения 
между предните германски и съветски части край донските притоци Чир и 
Цимла. В продължение на 6 дена съветските войски забавят немското на-
стъпление и блокират най-краткия път към Волга през Калач. За това допри-
насят нередовното снабдяване на германските танкове с гориво и решението 
на Хитлер от 13 юли да пренасочи 4-та танкова армия от Сталинградското 
направление на запад, към Ростов на Дон. 

На 23 юли германското Главно командване издава нова директива до 
войските на южния участък на Източния фронт, като допуска, че главните 
сили на съветските войски са унищожени в операциите западно и северно 
от р. Дон. Първоначалната идея за последователно настъпление – първо към 
Сталинград, а после към Кавказ, е променена. По нареждане на Хитлер вой-
ските са разделени за провеждане на едновременни удари към двете цели. За-
дачата за завземането на Сталинград е поставена на Група армии „Б“ в състав 

7 Historical Study. Operation of Encircled Forces: German Experiences in Russia. Depart-
ment of the Army, Pamphlet 20-234, Washington, DC 1952.  https://history.army.mil/BOOKS/
WWII/20234/20234.html 
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6-а армия на генерал  Фридрих Паулус8 и съюзнически сили (вж. операция 
„Сива чапла“9 – 1942 г.). 

Овладяването на Сталинград е от особена важност за прекъсване на 
съветското снабдяване по р. Волга и за осигуряване тила на Група армии „А“, 
напредваща към Кавказ. Само две седмици, след като е изпратена на запад, 
в края на юли 4-та танкова армия е обърната отново на североизток срещу 
Сталинград, а 6-а армия е значително подсилена. За кратко време германците 
създават най-плътната групировка войски по целия Източен фронт (приложе-
ние 6)10.

След известно забавяне, дължащо се на недостига на гориво и подкре-
пления, на 7 август войските на генерал Паулус настъпват срещу плацдарма 
западно от Калач и три дена по-късно принуждават съветските войски да от-
стъпят на левия бряг на р. Дон. По същото време 4-та танкова армия (команд-
вана от генерал Херман Хот), която подхожда към Сталинград от югозапад, е 
спряна от съветски контраатаки край Абганерово и Плодовитое. 

За отпор срещу двата лъча на германското настъпление съветското ко-
мандване (Ставка на Върховното Главно командване) реорганизира силите 
си, като разделя Сталинградския фронт на две – Сталинградски и Югоизто-
чен фронт, с общ командир генерал Андрей Ерьоменко (от 9 август до края 
на септември 1942 г.). Поредният натиск на немците води до форсирането 
на река Дон на 20 и 21 август, както и до пробив на съветската отбрана при 
Вертячий, с който пътят им към Сталинград е открит.  

Паралелно с офанзивата на генерал Паулус в завоя на р. Дон, герман-
ската Група армии „А“ настъпва към Кавказ, овладява Майкоп (8 август) и 
Моздок (25 август), но е спряна на северния превал на планината.

Битката за самия Сталинград започва на 23 август 1942 г., когато гер-
манските танкове достигат десния бряг на р. Волга северно от града, а Луфт-
вафе извършва масирани бомбардировки на промишлените съоръжения и 
жилищните квартали. Голяма част от града е опожарена или разрушена. Ста-
лин забранява на цивилните да напускат града. Той смята, че тяхното при-
съствие ще мотивира бойците да оказват по-голяма съпротива при отбраната 
на Сталинград. 

Първоначално за отбраната на града отговаря 1077-и противовъзду-
шен полк, съставен главно от жени-доброволки без никаква подготовка за 
борба с наземни цели. Германската 16-а танкова дивизия елиминира всичките 
37 противовъздушни батареи. След като достигат реката, северно от града, 

8 Фридрих Паулус става фелдмаршал едва на 30 януари 1943 г. 
9 Клуб „Историк“, Битката за Сталинград. http://clubhistory138.blogspot.com/2011/12/
blog-post_04.html
10 Ibidem.
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немските войски правят обход и от юг. Към началото на септември 1942 г. 
съветското снабдяване става възможно единствено по реката, под постоян-
ни бомбардировки от вражеските самолети и артилерия. На германската 6-а 
армия се противопоставят съветските 62-ра армия начело с генерал Василий 
Чуйков и 64-та армия на генерал Михаил Шумилов. 

Германците разчитат предимно на силната подкрепа на артилерията 
и авиацията си. Съветските командири противодействат, държейки фронто-
вата линия колкото се може по-близо, в непосредствено съприкосновение с 
противника. Това повишава риска за немската пехота от приятелски огън. 
Германците  докарват голямокалибрени оръдия, включително и 800-милиме-
трово, но не правят опит да елиминират съветската артилерия на срещупо-
ложния, източен бряг на Волга. Бранителите на града използват разрушените 
сгради за прикритие, от което обстрелват настъпващите танкове. Изпращат 
им подкрепления. На 15 – 16 септември 1942 г. 13-а гвардейска стрелкова ди-
визия на генерал Александър Родимцев прекосява Волга и отнема от немците 
стратегически ключовото възвишение Мамаев курган. 

В средата на октомври войските на генерал Чуйков са силно притис-
нати. За да облекчи положението им, съветското командване нарежда контра-
атаки северно и южно от Сталинград. Между 19 и 26 октомври между Дон 
и Волга настъпват войските на Донския фронт (образуван в края на септем-
ври), а от 22 октомври до 1 ноември 1942 г. – 64-та армия от Сталинградския 
фронт от юг. Настъпващите успяват да се придвижат само 3 – 4 км напред 
и претърпяват тежки загуби, но натискът срещу Чуйков отслабва. До 18 но-
ември германците успяват да завземат между 80 и 90% от разрушения град. 
Съветските войски продължават да бранят два тесни, изолирани един от друг 
участъка. 

В хода на настъплението си в периода юли-октомври 1942 г. герман-
ските сили усилено се струпват към Сталинград. Около града се съсредото-
чават 21 дивизии от 6-а армия, както и 4-та танкова армия. Трите танкови 
дивизии (14-а, 16-а и 24-та) по фланговете са отслабени от продължителните 
боеве. Фронтът на Група армии „Б“ се разтяга на повече от 1300 км между 
Воронеж и р. Терек. По протежение на р. Дон северозападно от Сталинград 
се разполагат в отбрана 2-ра унгарска, 8-а италианска и командваната от ге-
нерал Петре Думитреску 3-та румънска армия. Южният фланг на групата 
армии заемат слаби германски части и войските на 4-та румънска армия, коя-
то e сформирана през ноември (от 21 ноември начело с генерал Константин 
Константинеску). 

Войските на германските съюзници са с по-ниска боеспособност по-
ради недостига на тежко въоръжение, противотанкови средства и маневрени 
части. Отбраната не притежава достатъчна плътност, а оперативните резерви 
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(включително 48-и танков корпус край р. Дон и 29-а моторизирана дивизия 
на юг) са слаби.

Командната структура на Група армии „А“ и „Б“ не функционира 
ефективно заради разнородния състав на войските и липсата на ясно разпре-
деляне на отговорностите на стратегическо и оперативно ниво между гене-
ралите и Хитлер. Ефективността и интензитетът на бойните действия нама-
ляват поради нарастващия размер на непопълнените загуби в личния състав 
(110 000 за последните три месеца на 1942 г.). Като прави анализ и трезва 
оценка на  уязвимото разположение на германските войски, генерал Халдер 
настоява за своевременно отстъпление, с което фронтът на двете групи армии 
да бъде стеснен и да бъдат икономисани сили за отразяване на евентуалните 
съветски атаки (приложение 7)11. На 14 октомври Хитлер издава заповед до 
войските от целия южен фланг на Източния фронт да преминат към страте-
гическа отбрана. Заповедта не се отнася до действията за овладяването на 
градовете Налчик (в Северен Кавказ), Туапсе (на Черноморския бряг) и Ста-
линград. Замисълът на фюрера е да бъдат задържани завзетите територии и 
подновено настъплението на Вермахта през пролетта на 1943 г. 

Междувременно в ход е подготовката на голямо контранастъпление. 
Съветските планове се оформят през септември на съвещания в Москва меж-
ду главнокомандващия Сталин, заместника му Георгий Жуков и началника 
на Генералния щаб генерал-полковник  Александър Василевски12. В края на 
месеца Сталин дава заповед за подготовката на операция „Уран“, която пред-
вижда удари с превъзхождащи сили по фланговете, обкръжаване и унищо-
жаване на германската сталинградска групировка. През октомври и първата 
половина на ноември 1942 г. в районите, набелязани за изходни пунктове на 
контранастъплението, са съсредоточени значителни сили, разпределени меж-
ду Югозападния, Донския и Сталинградския фронт (командвани съответно 
от генералите Николай Ватутин, Константин Рокосовски и Андрей Ерьомен-
ко). Докато трае подготовката за контранастъпателната операция, 62-ра ар-
мия на генерал-лейтенант Василий Чуйков служи като примамка, задържаща 
вниманието на германската 6-а армия. Паралелно с подготовката на операция 
„Уран“ тече и подготовката за голямо настъпление на Съветската армия сре-
щу германската 9-а армия в района на Ржев и Сичевка (операция „Марс“). 
С провеждането му се заема маршал Георгий Жуков, а с координацията на 
операциите при Сталинград е натоварен Василевски (приложение 8)13.  

11 https://elearn.uni-sofia.bg/mod/page/view.php?id=12119&lang=ru
12 На 15 януари 1943 г. е удостоен със званието „армейски генерал“, а само 29 дена по-
късно става маршал.
13 https://elearn.uni-sofia.bg/mod/page/view.php?id=12119&lang=ru 
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Разузнавателният отдел от германския Генерален щаб „Чуждестранни 
армии Изток“, оглавяван от генерал Райнхард Гелен, знае за придвижването 
на съветски части, но не оценява правилно размера на подготвяната опера-
ция. Германското командване в този период смята, че съветската страна не е 
способна да проведе повече от една голяма офанзива по едно и също време и 
че тази офанзива ще бъде на фронта при Москва, далеч на север от Сталин-
град.

Рано сутринта на 19 ноември 1942 г. Югозападният фронт на съвет-
ската армия започва настъпление от плацдармите на десния бряг на р. Дон. 
Трета румънска армия е атакувана отляво от 5-а танкова армия (при Серафи-
мович) и отдясно от 21-ва армия (при Клетская), отбранителните ѝ линии са 
разкъсани и ден по-късно преустановява организираната съпротива. Мобил-
ните части на съветската 5-а танкова армия (командвана от генерал-лейтенант 
Прокофий Романенко) се насочват на югоизток, преодолявайки съпротивата 
на германско-румънските резерви (48-и танков корпус). На 22 ноември съвет-
ските танкове овладяват моста на р. Дон край Калач, а на следващия ден – и 
самия град. Действията на Югозападния фронт са подпомагани от войските 
на Донския фронт, които настъпват от север по двата бряга на р. Дон. 

Вторият основен удар е нанесен от участъка южно от Сталинград на 
20 ноември. Три армии от Сталинградския фронт (64-та, 57-а и 51-ва) разби-
ват левия фланг на 4-та румънска армия (6-и армейски корпус) и я отхвърлят 
на запад. Скоро след това железопътната линия от Абганерово е прекъсната, 
а на 23 ноември части на Сталинградския фронт се съединяват с Югозапад-
ния край Советски, източно от Калач, затваряйки обръча около германските 
войски край Сталинград. 

В обкръжение попадат между 250 000 и 290 000 войници на Оста (по 
съветски данни – 330 000)14. Това включва 14 пехотни, 3 танкови, 3 моторизи-
рани, една противовъздушна и 2 румънски дивизии, както и хърватски полк. 
Срещу тях са насочени 7 съветски армии, а други части на Червената армия 
формират външната страна на обръча срещу евентуални опити на германците 
за пробив отвън. 

На 24 ноември 1942 г. съветските войски предприемат концентрично 
настъпление. Въпреки че войските на генерал-полковник Паулус са принуде-
ни да се изтеглят окончателно на изток от р. Дон, този първи опит за ликви-
диране на обкръжената германска групировка завършва с неуспех в първите 
дни на декември. 

На 25 ноември Червената армия започва голяма офанзива и срещу 
Група армии „Център“ при Ржев. Операция „Марс“ продължава 25 дена и 

14 Сталинград уроки истории. Свидетельствуют участники битвы на Волге. [Обща  ред.  
маршал на Съветския съюз В. И. Чуйков. Москва: Прогрес, 1976. 
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принуждава германското командване да насочи голяма част от резервите си 
към Ржев вместо към Сталинград15 (приложение 9). 

Адолф Хитлер, който още в края на септември публично обявява, че 
никога няма да напуснат Сталинград, отхвърля призивите за отстъпление на 
6-а армия, докато съветският обръч около нея все още не е твърде плътен. 
Влияние върху решението му оказва опитът от февруари-май 1942 г., когато 
Луфтвафе успява да осигури с горива, продоволствие, муниции и свежи вой-
ски 100-хилядна германска групировка, обкръжена край Демянск на север-
ния участък на Източния фронт. Противно на съветите на редица командири 
(включително Рихтхофен, Фон Вайхс, Цайцлер и самият Паулус) фюрерът 
приема уверенията на Херман Гьоринг, че военновъздушните сили ще съу-
меят и този път да доставят на обкръжените войски необходимите подкре-
пления до деблокирането им от новата германска групировка, формираща се 
край големия завой на р. Дон. Това е група армии „Дон“, чието командване е 
поверено на Ерих фон Манщайн. Фелдмаршалът стабилизира фронта извън 
сталинградския „котел“, като реорганизира германските съединения и оста-
тъците от румънските войски, разгромени в операция „Уран“. Групата на ге-
нерал-майор Карл Холит удържа отбранителната линия край р. Чир. 

След като привлича подкрепления от други участъци на Източния 
фронт и от окупирана Франция, на 12 декември Манщайн дава началото на 
операция „Зимна буря“ (нем. Wintergewitter) за деблокирането на Паулус. 
Германският 57-и танков корпус, поддържан от румънски части, настъпва от 
Котелниково на североизток към Сталинград и за седмица упорити боеве със 
съветската 51-ва армия преодолява по-голямата част от разстоянието. Дос-
тигайки р. Мишкова (ляв приток на р. Дон) на по-малко от 40 км от целта, 
корпусът е принуден да спре настъплението си заради претърпените загуби. 
В този момент предложението 6-а армия да опита да пробие обкръжението 
отвътре е повторно отхвърлено от Хитлер. На 23 декември германската кон-
траофанзива е окончателно преустановена (приложение 10)16.

Съветската офанзива на Среден Дон през втората половина на декем-
ври 1942 г., проблемите със снабдяването, затягането на боевете около обкръ-
жената германска групировка в Сталинград и опитът за пробив на Манщайн 
налагат на съветското командване да се откаже от първоначалния си зами-
съл за отрязване на пътя за отстъпление на немските войски от Кавказ чрез 
настъпление към Азовско море (операция „Сатурн“). На 13 декември – ден, 
след като Манщайн настъпва към Сталинград, Ставката нарежда изпълнение 
на плана във видоизменен вариант („Малък Сатурн“). Войските от Югозапад-
ния фронт са натоварени със задачата да разгромят италианските и герман-

15 Жуков, Г. К. Спомени и размисли. София: ДВИ, 1969. 
16 http://mil.ru/winner_may/history/more.htm?id=12153821@cmsArticle 
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ските войски по средното течение на р. Дон и на р. Чир, след което да заходят 
на югоизток във фланг на Манщайн. 

Новото съветско настъпление започва на 16 декември. След триднев-
ни боеве 6-а и 1-ва гвардейска армия разгромяват италианската 8-а армия 
край р. Дон, а 3-та гвардейска армия си пробива път през Чир срещу герман-
ски и румънски части от оперативната група „Холит“. На 19 декември в бой 
са въведени мобилните съветски формации (17-и, 18-и, 24-ти и 25-и танков 
корпус). Те се насочват на юг, за да пресекат германските снабдителни линии 
при Кантемировка, Милерово, Тацинская и Морозовск. На 24 декември 24-ти 
танков корпус превзема летището при Тацинская, основна база за снабдяване 
на немските войски в Сталинград по въздуха. 

За девет дена Червената армия напредва около 180 км на юг към Рос-
тов и създава реална заплаха за германските войски, сражаващи се в Кавказ 
и по долното течение на р. Дон. Манщайн е принуден да реагира бързо. Той 
прекратява деблокиращия удар към Сталинград и чрез прегрупиране на сили-
те си успява да стабилизира левия фланг на група армии „Дон“. Съветските 
танкове, заели Тацинская, са обкръжени и успяват да отстъпят едва след като 
получават гориво. В боеве до края на месеца германците удържат базата си в 
Милерово. Макар съветското настъпление да е спряно, на 28 декември Хит-
лер нарежда на Група армии „А“ да се изтегли от Кавказ, а група армии „Дон“ 
да отстъпи на 250 км от Сталинград.

Операция „Пръстен“17. Операция „Зимна буря“ отлага съветските 
планове за ликвидиране на обградената 6-а германска армия. След като Група 
армии „Дон“ е принудена да отстъпи на запад, приготовленията за операция 
„Пръстен“ (рус. кольцо) са завършени. Осъществяването ѝ е поверено на 
Донския фронт, подсилен с три армии от Сталинградския фронт (приложе-
ние 11)18. След като Паулус отхвърля предложението за капитулация, в 8,05 
ч. на 10 януари 1943 г. започва масиран артилерийски обстрел на немските 
позиции, последван от щурм. Бойните способности на германците чувстви-
телно са понижени, като основни причини за това са гладът, болестите и не-
достигът на гориво и боеприпаси. Обещаният от Гьоринг „въздушен мост“ 
се проваля, а доставките по него за 6-а армия са средно малко над 94 тона на 
ден, 10 пъти по-малко от необходимото. 

След двудневни интензивни боеве западните германски позиции за-
почват да се разпадат. На 15 януари части от съветската 65-а армия завземат 
летището край Питомник. Осем германски дивизии престават да съществу-
ват като бойни формации (3-та, 29-а и 60-а моторизирани, 44-та, 76-а, 113-а, 
297-а и 376-а пехотни). Седмица по-късно германците губят Гумрак и послед-

17 https://elearn.uni-sofia.bg/mod/page/view.php?id=12119&lang=ru 
18 Щеменко, С. М. Генералният щаб през войната. София: ДВИ, 1975.  
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ното летище под свой контрол. В този момент над 100 000 германски войни-
ци са струпани в Сталинград. За 15 дена териториите под германски контрол 
се свиват от 1400 на 100 кв.км (приложение 12)19. На 26 януари танкови части 
на 65-а армия осъществяват контакт с 13-а гвардейска дивизия при Мамаев 
курган и разделят германската групировка на две части. Южната престава да 
съществува на 31 януари, когато Паулус (повишен часове по-рано в чин ге-
нерал-фелдмаршал) се предава в плен. Северната част, начело с генерал Карл 
Щрекер, се предава 2 дена по-късно, след като командващият на Донския 
фронт генерал Рокосовски съсредоточава срещу нея цялата си налична арти-
лерия (около 300 оръдия на километър). Битката за Сталинград приключва на 
2 февруари 1943 г. 

Друг характерен пример за прилагане на съветското военно изкуство 
в областта на стратегическото обкръжаване, свързано с доктрината за дълбо-
ката операция, е операция „Багратион“, с последващи каскадни ефекти и 
други решителни операции за изхода на войната на Западния фронт. Поради 
тази причина е необходимо да ѝ се отдели особено внимание. 

Операция „Багратион“ e кодовото име на Беларуската стратегическа 
настъпателна операция, проведена от Червената армия в периода 22 юни – 
19 август 1944 г. Това е една от най-големите военни операции в историята 
на човечеството. Наречена е в чест на грузинския принц и руски пълково-
дец, прославил се във френско-руската „Отечествена“ война (1812 г.) генерал 
Пьотър Багратион, смъртно ранен в битката при Бородино. 

В хода на настъплението германските войски са изтласкани от Беларус 
и почти напълно е разгромена Групата армии „Център“ и три от съставните ѝ 
армии – 4-та армия, 3-та танкова и 9-а армия. Стратегическите цели на опе-
рацията, заедно със започналата малко по-късно в Украйна Лвовско-Сандо-
мирска настъпателна операция, включват разгром на германските войски на 
централното направление, дълбок пробив в оперативната и стратегическата 
зона на отбраната на Вермахта и заемане на предмостия по р. Висла в Полша, 
поставяйки по този начин Берлин в обсега на ударите на Червената армия при 
следващото голямо настъпление – Висло-Одерската операция. 

През юни 1944 г., в резултат на операциите от есента на 1943 и начало-
то на 1944 г. по централното направление, Източният фронт достига линията 
Витебск – Орша – Могильов – Жлобин, образувайки голям клин, насочен към 
СССР. Тук, на територията на Беларус, се е намирала дълбоко ешелонирана-
та отбрана на Групата армии „Център“. На този участък Червената армия не 
може да продължи, обхождайки „клина“ от север и юг, поради възникнала 
опасност за удари по фланговете на настъпващите части от съответните по-
соки. Затова  се налага този клин и заемащата го Група армии „Център“ да 

19 https://elearn.uni-sofia.bg/mod/page/view.php?id=12119&lang=ru 
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бъдат унищожени и да се пристъпи към освобождаването на Беларус (при-
ложение 13)20. 

Данните за съотношението на силите, участвали в сблъсъка, са раз-
лични според различните източници. Според „Операции Советских воору-
женных сил во Второй мировой войны“ от страна на СССР това са 1 200 000 
души, без да се брои личният състав на тиловите части, докато от германска 
страна вземат участие 900 000 души, от които около 400 000 души личен със-
тав в тиловите части (приложение 14)21. 

Поради продължителните позиционни действия в Беларус германците 
успяват да се организират и създадат развита в дълбочина система за отбра-
на – фронтът на отбраняващите се армии е силно укрепен и усилен. Витебск, 
Орша, Могильов и Бобруйск са обявени от Хитлер за „крепости“ и укрепени 
с разчет за водене на кръгова отбрана. Позициите на войските са усилени с 
полеви укрепления, снабдени с многочислени огневи точки, блиндажи, теле-
ни заграждения и минни полета. 

Тук части на Червената армия в състав 1-ви Прибалтийски, 3-ти, 2-ри 
и 1-ви Беларуски фронт (под командването на армейски генерал Иван Багра-
мян, генерал-полковник Иван Черняховски, армейски генерал Георги Захаров 
и армейски генерал Константин Рокосовски) с поддръжката на партизаните 
разкъсват на много участъци отбраната на Групата армии „Център“ (под ко-
мандването на фелдмаршал Ернст Буш, заменен от Валтер Модел), обкръ-
жават и ликвидират крупни групировки на противника в района на Витебск, 
Бобруйск, Вилнюс, Брест и източно от Минск, освобождават Беларус и ней-
ната столица Минск (на 3 юли), голяма част от Литва и столицата ѝ Вилнюс 
(на 13 юли), източната част на Полша и излизат на рубеж при реките Нарва, 
Висла и границата с Източна Прусия (приложение 15)22. 

Операцията е проведена в два етапа. Първият (пробив в тактическата 
зона на отбраната) започва на 23 юни 1944 г. със следните фронтови настъпа-
телни операции: Витебско-Оршанската, Могильовската, Бобруйската и Мин-
ската. 

Витебско-Оршанската операция. На север Първи Балтийски фронт 
изтласква 9-и германски корпус по Западна Двина и към 25 юни 1944 г. об-
кръжава 53-ти корпус във Витебск. На юг Трети Беларуски фронт буквално 
прегазва 6-и корпус. Витебск е освободен на 27 юни и целият 53-ти корпус от 
30 000 войници е напълно унищожен. Трети Беларуски фронт едновременно 
започва и операция срещу 4-та германска армия и 27-и корпус, отбраняващ 

20 Drawn by Gdr Modified by Zocky, Mahahahaneapneap, Julieta39, Claude Zygiel - http://
en.wikipedia.org/wiki/Image:Eastern_Front_1943-08_to_1944 
21 https://histrf.ru/lenta-vremeni/event/view/nastupatiel-naia-opieratsiia-baghration 
22 Щеменко, С. М. Генералният щаб през войнатa... 



27

Орша и главния път Москва – Минск. Въпреки упоритата германска съпро-
тива Орша е освободена на 26 юни, а механизираните части на Трети Бела-
руски фронт проникват дълбоко в тила на германските войски, достигайки р. 
Березина към 28 юни. 

Могильовската операция. Главната цел на Втори Беларуски фронт 
е да притиска по фронта главните сили на 4-та армия, докато развиващите се 
Витебско-Оршанска и Бобруйска операция ги обкръжат. Съветските войски 
атакуват на 23 юни, форсирайки Днепър срещу двата най-силни корпуса на 
Група армии „Център“ – 39-и танков корпус и 12-и корпус. На 27 юни 49-а 
армия пресича Днепър и до края на следващия ден обкръжава и превзема Мо-
гильов. Подложени на тежки въздушни удари от съветските военновъздушни 
сили, 39-и танков корпус и 12-и корпус започват да се оттеглят назад към река 
Березина. 

Бобруйската операция започва на 23 юни 1944 г. срещу 9-а армия на 
южния фланг на Първи Беларуски фронт, но понася тежки загуби, преди да 
пробие германската отбрана. Генерал-полковник Рокосовски23  заповядва до-
пълнителна артилерийска подготовка и бомбардировки от авиацията и започ-
ва нови атаки на следващия ден. Трета армия извършва пробив на северния 
сектор, хващайки в капан германския 35-и корпус на брега на р. Березина. 
Шестдесет и пета съветска армия пробива на юг през 41-ви германски кор-
пус и към 27 юни двата германски корпуса са напълно обкръжени източно 
от Бобруйск под постоянни въздушни бомбардировки. Някои части  на 9-а 
армия успяват да се изтеглят от чувала при Бобруйск, но около 70 000 герман-
ски войници са убити и пленени. Бобруйск е освободен от Първи Беларуски 
фронт на 29 юни след тежки улични боеве. 

Минската операция. Главната цел на Беларуската операция е осво-
бождението на столицата Минск. Войските на 3-ти и 1-ви Беларуски фронт 
едновременно нанасят удари по противника от север и юг по сходящи направ-
ления към Минск. На 28 юни 1944 г. за развитие на пробивите са въведени 
главните сили на 3-ти Беларуски фронт – 5-а гвардейска танкова армия, ме-
ханизирана кавалерийска група, последвани от 11-а гвардейска армия, които 
форсират р. Березина. От юг 1-ви Беларуски фронт затваря клещите около 
4-та германска армия. Вермахтът спешно прехвърля в Беларус 5-а танкова 
дивизия с намерението да прикрие подстъпите към Минск, докато частите на 
4-та армия започват да се оттеглят през р. Березина, където са подложени на 
тежки въздушни удари. Съветските войски форсират Березина и се прибли-
жават към Минск. 

Втори гвардейски танков корпус влиза първи в града в ранните ча-

23 На 29 юни Рокосовски е произведен в звание „маршал“, а на 30 юли 1944 г. е награден 
с първата си „Златна звезда“ на „Герой на Съветския съюз“. 
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сове на 3 юли и в центъра избухват тежки сражения. Градът е окончателно 
прочистен от последните германски части до вечерта на следващия ден. Пета 
гвардейска танкова армия и 65-а армия затварят обкръжението западно от 
Минск и хващат в капан цялата 4-та германска армия и голяма част от остан-
ките на разбитата 9-а армия. През следващите няколко дена чувалът източно 
от Минск се свива, само малка част от намиращата се в него 105-хилядна 
германска армия успява да се спаси. Към 12 юли цялата хитлеристка гру-
пировка „Център“ е напълно унищожена – може би най-голямата загуба, 
понесена от Вермахта за цялата война. 

Вторият етап на операция „Багратион“ – стратегическият пробив, за-
почва на 5 юли 1944 г. и продължава до 19 август 1944 г.  „В историческото 
сражение на беларуската земя Червената армия напълно разбива Група армии 
„Център“ в състав три армии, унищожени или пленени са 540 000 немски 
войници и офицери. В битката на юг Червената армия обкръжи и унищожи 
немски войски в състав две армии. При тези сражения съветските войски из-
биха или взеха в плен над 250 000 немски войници и офицери.“24  

След разгрома на Група армии „Център“ в немската отбрана се по-
лучава огромна, широка около 900 км празнина между Група армии „Юг“ и 
Група армии „Север“. В резултат на това навлезлите в празнината (бреша) 
съветски войски за половин месец достигат до Източна Прусия – предният 
пост на Третия райх. Група армии „Север“ се оказва отрязана от всички 
свързващи я пътища и линии и остава така в т.нар. Курландски котел до 
капитулацията на Германия през 1945 г.25

Достатъчно примери за обкръжаването на противник и използването 
на ефектите от него могат да се намерят и в българската история. Например 
в  битката при Траянови врата от 17 август 986 г. българската войска нанася 
най-голямото поражение на византийския император Василий II, което той 
претърпява в походите си за покоряването на България. Предвожданата от 
цар Роман и комитопулите Арон и Самуил българска войска преследва визан-
тийците и ги обкръжава в полите на Средна гора. Значителна част от армията 
на Василий II е унищожена, а той самият едва успява да се спаси от плен.

Подобна е и съдбата на войските на Теодор Комнин26  при Клокотница 
през 1230 г., обкръжени и пленени от цар Иван Асен II въпреки неблагопри-
ятното съотношение на силите в полза на войските на деспота.

Примери за обкръжение и водене на бойни действия в обкръжение 
можем да намерим и във войните след формирането на Третата българска 

24 https://bg.rbth.com/history/333429-vtora-svetovna-sled-kapitulaciyata 
25 Щеменко, С. М. Генералният щаб през войната… 
26 Теодор Комнин Дука Ангел е владетел на Епирското деспотство (след 1225 – 1227 г. и 
между 1224 и 1230 г.). 
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държава. Особено характерни в това отношение са разгромът на Врабчанския 
отряд през Сръбско-българската война (1885 г.), капитулацията на корпуса 
на Явер паша при Мерхамлъ по време на Първата балканска война (1912 г.).

По-малобройни са примерите за водене на бой в обкръжение и за из-
лизане от него. Например през лятото на 1877 г. отрядът на генерал Скобелев 
на връх Шипка е обкръжен от турските табори на Сюлейман паша, но удържа 
шест безкрайни дни заеманите позиции с цената на хиляди свидни жертви до 
деблокирането му от отряда на генерал Дерожински на 26 август 1877 г.

Колкото и да се опитваме да адаптираме чуждия опит от представени-
те  исторически примери към българските условия, факт е, че той не може да 
бъде използван напълно. Поради това е необходимо да се отдели внимание 
на два примера от военната ни история по време на Сръбско-българската и 
Втората световна война.

На 3 януари 1885 г. при Колуница Изворският отряд, обкръжен от 
авангарда на Моравската дивизия, показва твърдост и устойчивост в боя. За-
мисълът на противника е да настъпи по фронта с основната част от силите си, 
а с част от силите на левия фланг да унищожи Изворския отряд. Противни-
ковият авангард включва 17 роти и 4 оръдия. Изворският отряд, под команд-
ването на капитан Филипов, е в състав 4 роти, един ескадрон и 3 опълченски 
чети. Позицията е изградена на командната височина Цветков гроб и включ-
ва 3 линии с окопи по фронта, 10 окопа отляво, 13 отдясно за прикритие на 
фланговете и позиция на бойното охранение.

Противникът атакува в 6 ч. сутринта по фронта, но спрян от бойното 
охранение, променя направлението на настъплението и атакува десния фланг, 
съсредоточавайки на това направление основните си сили. Капитан Филипов, 
противодействайки на силния флангов удар, насочва резерва на застрашеното 
направление и извършва прегрупиране. Възползвайки се от успеха на десния 
фланг, противникът го развива, въвеждайки резерва си в боя. Към 14 ч. сърби-
те излизат в тил на Изворския отряд откъм десния фланг, като едновременно 
обхващат левия фланг и по този начин обкръжават цялата позиция. Българи-
те излизат от обкръжението, преди да бъде окончателно затворен фронтът 
на обкръжението, въпреки явното превъзходство на противника. Загубите за 
българите са: убити – един офицер и 33-ма войници, 128 ранени, а за сърбите 
убитите са 7, ранените – 35.

От българския опит през Втората световна война с най-важно практи-
ческо значение и принос за развитието на българското оперативно изкуство  
е боят в обкръжение на 1-ви пехотен полк от 1-ва Софийска дивизия през 
първия период от участието на страната ни във войната в Страцинско-Кума-
новската настъпателна операция на 1-ва армия. Този бой е важна поука от 
практиката за воденето на бой в обкръжение и деблокиране. 
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На 10 октомври 1944 г. командващият генерал-майор Владимир Стой-
чев взема решение да настъпи в направление Стамболийска махала, Чифте 
хан, местността Славище и да пробие отбраната на противника със силите 
на 1-ва и 2-ра дивизия. Ударът по фронта се съчетава с удари по двата флан-
га, както и с обходни действия. Въведената в сражение 1-ва пехотна дивизия 
получава задачата да настъпи в направление Крива паланка – Страцин, като 
ударът по фронта се съчетае с флангови удар от север и във взаимодействие 
с 2-ра пехотна дивизия да овладее Страцин. Първи пехотен полк с 4-ти арти-
лерийски отдел на 4-ти артилерийски полк получава задачата като обхождащ 
отряд да се изнесе по билото на Джерман планина и да нанесе удар във фланг 
и тил на Страцинската позиция, заета от германците.

На 14 октомври 1944 г. 1-ви пехотен полк с командир подполковник  
Константин Дончев се вклинява на около 50 км западно и достига селата Ра-
тунда и Дренок, след което заема рубежа отм. 1105, вис. Уши и се явява във 
фланг и тил на противниковата групировка, укрепила се на Страцинската по-
зиция. Полкът загубва тактическата връзка с щаба на дивизията, обозът му 
изостава и се озовава в дълбочина на противниковата отбрана с ограничено 
количество бойни припаси и хранителни запаси. На 17 октомври 1944 г.  17-а 
бригада под силния натиск на противника отстъпва на североизток, след кое-
то полкът се оказва обкръжен от три страни, а откритите подстъпи към него 
се обстрелват от артилерията на противника. Така, попадайки в обкръжение, 
той отбранява важен район от местността за сковаване действията на против-
ника.

На 18 октомври 27-и пехотен полк бива насочен да настъпи в направ-
ление на 1-ви пехотен полк, но е спрян и отразява няколко противникови кон-
траатаки. Същия ден той получава материални средства по въздуха.

На 19 октомври полкът контраатакува противника на две направле-
ния, като 1-ва дружина овладява отм. 638 и вис. Вела страна, а 2-ра дружина 
– вис. Уши. На 20 октомври противникът атакува от север откъм вис. Гоглин 
и от юг към вис. Вела страна. Целостта на отбраната е застрашена, затова към 
вис. Гоглин бързо се насочва и контраатакува полковият резерв 4-та пехотна 
рота и щабната рота. Положението е стабилизирано. Към обяд полкът е ата-
куван по целия фронт, но до вечерта противникът успява да овладее само вис. 
Вела страна.

На 21 октомври с наближаването на основните сили на 1-ва пехотна 
дивизия към Страцинската позиция в атаките срещу 1-ви пехотен полк са 
привлечени и други формирования, с които силите на противника достигат 
до три пехотни полка. Рано сутринта, след кратка артилерийска подготов-
ка германските войски атакуват 1-ви пехотен полк. Около обяд противникът 
привлича южно от вис. Уши още една батарея и още пехотни формирования и 
започва нова атака в направление Страцин, вис. Уши. В разгара на боя, когато 
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2-ра дружина едва удържа позициите си, по искане на командира на полка и 
с разпореждане на армейското командване ятата на въздушната ескадра чети-
ри пъти нанасят удари по противниковата артилерия. Привечер противникът 
успява да овладее вис. Уши. Тъй като не е имало заповед за оттегляне, защит-
ниците на вис. Уши загиват до един, без да напуснат позициите си.

В края на бойния ден, когато германците решават, че той е приключил, 
дружинният резерв (5-а пехотна рота) и сборна рота провеждат нова контра-
атака и вис. Уши отново е овладяна от българите.

След привличането на свежи сили и извършвайки артилерийска под-
готовка, на 22 октомври противникът атакува полка, в резултат на което 6-а 
пехотна рота на 2-ра дружина отстъпва с фланга си. Германците превземат 
вис. Уши. Командирът на полка незабавно контраатакува с част от 3-та дру-
жина и с две роти от 2-ра дружина. Поддържани от авиацията, те отхвърлят 
противника на изходно положение и в критичния момент на боя 3-та дружина 
от 50-и пехотен полк атакува противника в направление вис. Гроб.

Деблокирането на 1-ви пехотен полк завършва към 14 ч. на 22 октом-
ври, като 50-и пехотен полк нанася насрещен удар, а 6-и и 27-и пехотен полк 
овладяват рубежи в съседство на заемания от него район.

Действията на 1-ви пехотен полк в обкръжение в планинско-гориста 
местност показват, че той може успешно да удържи определен район, отра-
зявайки атаките на многократно превъзхождащ го противник и запазвайки 
боеспособността си дори когато бойните припаси и хранителните запаси са 
недостатъчни.

Развитието на тактиките и техниките на воденето на бой в 
обкръжение и за излизане от обкръжение продължава и след Втората 
световна война. Първият по-значим международен конфликт от този 
период е Корейската война27.

Битката при водохранилището Чосин – неподелената победа. Съ-
битията  в Корейската война между 27 ноември – 13 декември 1950 г. са на-
гледен пример за класически опит за стратегическо обкръжение и излизане 
от обкръжение. Тази ситуация се заражда и развива против интересите на 
силите на Организацията на обединените нации (ООН) и по-специално на 
американските сили на Корейския полуостров. Тя е резултат от недооценя-
ването на данните на американското Централно разузнавателно управление 
(ЦРУ) за включването на Китай в конфликта в Северна Корея28. 

 След въвеждането в бой на китайските сили Пхенян е изоставен на 
5 декември. В първите няколко дни от началото на китайската офанзива 8-а 

27 Battle_of_Chosin_Reservoir https://www.chosinreservoir.com/ 
28 Дейвид, Сол, Джон Хюз-Уилсън. Най-големите гафове в света на военното дело и на 
разузнаването. София: Анимар, 2003. 
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армия от американските сили дава 11 000 жертви и преминава в отстъпление 
(приложение 16)29. 

В тази сложна обстановка, източно от централния хребет на планини-
те в Северна Корея, 10-и корпус попада под заплахата да бъде обкръжен, но 
успява да го избегне (приложение 1730). Атакувани от близо 100  000 китайски 
войници, на 27 ноември двете дивизии на корпуса – 1-ва морска пехота и 
7-а пехотна, под заплахата да попаднат в пълно обкръжение при водохрани-
лището на водноелектрическата централа „Чосин“ демонстрират класическо 
оттегляне с бой към пристанището Хамхунг (приложение 18)31. 

„Оценките на резултатите са противоположни. Рой Е. Епълман пише, 
че и двете страни биха могли да претендират за победа: 9-а армия на Народ-
ната армия на Северна Корея в крайна сметка владееше бойното поле, докато 
Х американски корпус задържаше 9-а армия от Китайската народноосвобо-
дителна армия в поредица от битки, които ѝ позволяват да изведе по-голямата 
част от силите си като ефективна тактическа единица. 

Алън Р. Милет квалифицира китайската победа като „географска по-
беда“, която изхвърли Х корпус на армията на САЩ от Северна Корея с факта, 
че китайците не успяват да постигнат целта за унищожаване на 1-ва дивизия 
морска пехота, като добавя, че кампанията дава увереност на ООН, че може 
да издържи на превъзхождащите ги по брой китайски сили. 

Официалната китайска история, публикувана от Академията за воен-
ни науки, гласи, че въпреки тежките жертви 9-а армия от Китайската народ-
ноосвободителна армия печели победата, като успешно защитава източния 
фланг на китайските сили в Корея, същевременно причинявайки над 10 000 
жертви на силите на ООН. 

Елиът А. Коен пише, че оттеглянето от Чосин е победа на ООН, която 
нанася толкова тежки загуби на 9-а армия от Китайската народноосвободи-
телна армия, че не е използвана в бойни действия до март 1951 г. 

Пол М. Едуардс, основател на Центъра за изучаване на войната в Ко-
рея, прави паралели между битката при Чосин и евакуацията при Дюнкерк. 
Той пише, че оттеглянето от Чосин след „масирана стратегическа победа“ 
от страна на китайците е представено като „момент на героична история“ за 
силите на ООН. 

Апелман, от друга страна, поставя под въпрос необходимостта от ева-
куацията по море за запазване силите на ООН, като заявява, че X корпус има 
сили да се изтегли от китайското обкръжение при Хунам в края на битката. 

Китайският историк Ли Сяобин признава успешното изтегляне на 

29 https://cdn.britannica.com/22/73422-050-35C71713/Korean-War-map-January-1951.jpg 
30 Ibidеm. 
31 Ibidеm. 
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X корпус от Северна Корея и пише, че битката при Чосин „все пак е била 
отстъпление, а не победа“. 

Брус Къмингс обозначава битката като „ужасно поражение“ за амери-
канците. 

Общото отражение върху войната се състои в това, че целта на опера-
цията не е постигната и битката слага край на очакването на силите на ООН 
за пълна победа, включително превземането на Северна Корея и обедине-
нието на полуострова. В края на 1950 г. силите на Китайската народноосво-
бодителна армия възстановяват Северна Корея и изтласкват силите на ООН 
обратно на юг от 38-ия паралел. Сериозно се обмисля евакуацията на всички 
американски сили от Корейския полуостров. Пренебрегването от Далечноиз-
точното командване при Макартур на първоначалните предупреждения и ди-
пломатически намеци от китайската армия е причина за тежката катастрофа 
на армията на ООН при река Чонгчон и резервоара Чосин, преодоляна едва 
след формирането и стабилизирането на съгласувана отбранителна линия на 
ООН под 38-ия паралел. 

От друга страна, битката повлиява на китайската армия по два начина, 
като и двата резултата помагат на командването на ООН да осигури позици-
ята си в Южна Корея, но същевременно да загуби Северна Корея. Първо, 
според историка Шу Гуанг Джан, командирите на китайската армия са убеде-
ни от победите си в Чосин и Чхонг-Чон, че могат да победят американските 
въоръжени сили, а това води до нереалистични очаквания Китайската народ-
ноосвободителна армия да извърши чудеса. 

Второ, тежките жертви, причинени от нулевите температури и воде-
ните бойни действия, плюс лошата логистична подкрепа отслабват осемте 
елитни дивизии на китайската армия на 20-и и 27-и корпус. Две от тях са 
принудени да се разформироват. С липсата на 12 от 30 китайски дивизии в 
Корея в началото на 1951 г. се оказва, че тежките китайски загуби в Чосин са 
позволили на силите на ООН да се прегрупират и поддържат отпора в Корея.

Битката при язовира „Чосин“ е най-бруталната в съвременната война 
по отношение на прилагането на военно насилие, броя на жертвите, метеоро-
логичните условия и издръжливостта.“32  

Анализът на множество литературни източници и тенденциите в кон-
фликтите, водени от началото на XXI век, показват, че бойните действия, 
свързани с обкръжаване, ще са още по-вероятни в съвременните войни. Това 
се потвърждава както от повишеното ниво на мобилност на силите, така и от 
наличието на въздушни, въздушнопреносими и въздушнодесантни войски и 
техните способности за затваряне на обръчите на обкръжение. Нещо повече, 

32 The Battle of Chosin: Chapter 1. https://www.pbs.org/wgbh/americanexperience/features/
chosin-chapter-1/ 
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в последното десетилетие се наблюдава доразвитие на изкуството на обкръ-
жаването – неговата не толкова конвенционална, колкото хибридна форма. И 
тук е мястото отново да припомним дефиницията за изолирането: „Да 
се предотврати свободата на враждебно образувание на движение и кон-
такт с външна поддръжка. Забележка: Може да се използва комбинация от 
физически и психологически средства“.33

В последните две десетилетия международната среда за сигурност 
променя своя характер. Статуквото, наложено след Втората световна война, 
и развитието на света след падането на Желязната завеса претърпяват рязка 
промяна особено след Руско-грузинската война в Южна Осетия – Кавказкият 
конфликт през 2008 г. Това довежда до нови изисквания пред държавите по 
отношение на сигурността. Оттам произтичат и новости в ролята и функ-
циите на въоръжените сили като инструменти на националната мощ. Към 
традиционните среди за функциониране на въоръжените сили се добавя още 
една – информационната среда. Това обуславя и провеждането на информа-
ционни операции, които са елемент на бойната мощ, обединяват всички аспе-
кти на информацията и информационната среда и имат за цел създаването на 
превъзходство в пространството на операцията. Оказва се, че освен с чисто 
бойни средства ефектите от обкръжаването могат да се постигат и с нефи-
зически (информационни методи) или пък с физически, но небойни методи 
– например „вежливите зелени хора“ в Крим, които изолираха и овладяха 
всички бази на украинската армия през 2014 г. само с информационно и пси-
хологическо въздействие.

Съгласно публикацията на Военния комитет на НАТО MC 422/4,2012 
информационната среда се определя „като виртуално и физическо простран-
ство, в което се получава, обработва и предава информация. То се състои от 
информация и информационни системи“. В същия документ е дефинирана и  
информационната операция – „щабна функция за анализ, планиране, оценка 
и интегриране на информационните дейности, за да се създадат желаните 
ефекти върху волята, разбирането и способността на противниците, потенци-
алните противници и други в подкрепа на целите на НАТО“. 

„Планирането на информационните операции е неразделна част от об-
щия процес на планиране, но то трябва да се основава на определени изход-
ни данни, принципни положения и задължителни условия, които ще наречем 
условно водещи съображения при планирането. Целесъобразно е водещите 
съображения, отнасящи се до информационните операции в различните ета-
пи на процеса на планиране, независимо от формата си да се интегрират в ця-
лостната дейност на групата за планиране на оперативно ниво. Тази дейност, 

33 MCLSB, 2018.12.06 - AAP-06, NATO glossary of terms and definitions (english and 
french) Edition 2019, р. 71. 
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като един повтарящ се процес, включващ системен анализ на разузнаването 
и функционална експертиза, допринася за цялостната ситуационна осведоме-
ност. Като водещи съображения при планирането се определят:

– участващите граждански организации и военни формирования;
– задължително анализ и оценка на чувствителните въпроси;
– отчитането на политическите и стратегическите въпроси, отнасящи 

се до информационните операции;
– оценката на информационната среда като система;
– проведените до началото на операцията собствени информационни 

дейности;
– информационните дейности на противостоящите сили;
– възможните ефекти в информационната среда и др.
Планирането на дейности за създаването на желаните ефекти в инфор-

мационната среда се провежда за постигане на целите на съвместната опера-
ция. То може да се осъществява едновременно на всички командни нива в 
зависимост от характера на дейността и обхвата на плана, който се разработ-
ва. Има важни връзки, които е добре да бъдат установени от групата за пла-
ниране на оперативно ниво в цялостния процес на планиране и провеждане 
на операцията. Същото може да бъде установено  и с други групи, участващи 
в процеса на планиране. Наложително е интегрирането на тези обекти да се 
провежда в планирането от самото начало, докато критични точки и центрове 
на тежестта са идентифицирани като основни аспекти. Също толкова важно 
е, че планирането на информационните операции се провежда по време на 
всестранната оценка на оперативната среда“.34  Налице са някои характерни 
примери от отминали и все още действащи конфликти. В тях обкръжените 
не са се съобразили с посочените изисквания, свързани с информационните 
операции, и негативните резултати не закъсняват. 

Битката за Алепо. Как да не разкъсаш обръча? Липсата на страте-
гически замисъл и оперативна съгласуваност с пълна сила важи за бойните 
действия край и в сирийския град Алепо. През август 2012 г. той попада в 
ръцете на сирийската съпротива. По-късно, с възвръщането на мощта на си-
рийската армия, градът е обграден, а неговите защитници са изолирани във 
физически и психологически аспект. Постепенно тяхното положение, както и 
на мирните жители, прераства в хуманитарна криза. Правят се опити изола-
цията да бъде неутрализирана, но липсата на потенциал и ресурс на изолира-
ните формирования и силите извън обкръжението се отразява на постигането 
на желаните ефекти.

34 Желев, Живко. Информационната среда и съвременните конфликти. – В: Годишник на 
Военна академия „Г. С. Раковски“ – факултет „Национална сигурност и отбрана“, 2016. 
ISSN 1312-2983. 
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През август 2016 г. вече лесно може да се прогнозира, че коридорът, 
създаден от военизираните милиции югозападно от Алепо, ще се превърне 
в огневи чувал, където бойците, които са го създали, губят своята мощ, а 
сирийските сили постепенно възвръщат способностите си и временно загу-
бената територия. Използването на този коридор за „освобождаване“ на во-
енизираните милиции, останали в капана на Алепо, се оказва най-добрият 
вариант за тях. Концентрацията на сили за неговото отваряне излага голям 
брой бойци на унищожителния огън по суша, въздух и море. Освен това го-
ляма част от логистичната мрежа в цялата провинция Идлиб е подложена на 
сирийски и руски въздушни удари поради увеличаването на активността и 
концентричния характер на настъплението за отваряне на коридора. 

Цялата концепция за операцията за разкъсване на обкръжението на 
сирийските сухопътни сили, ведно с въздушната поддръжка от сирийските и 
руските въздушни сили, би могла да се нарече погрешна и това е така, особе-
но като се има предвид, че настъплението включва само едно направление. 
Една от причините за поражението на обградените е, че не са анализирани 
основните причини, поради които Алепо е обграден. Не е направено усилие 
участъкът на пробива да бъде устойчив. Друг подход и друг план за разкъсва-
не на обкръжението биха могли да създадат далеч по-големи и по-устойчиви 
ефекти, но те не са предприети поради липсата на стратегическа визия и ком-
петентност, човешки ресурс и достатъчно технически сили и средства или на 
съвкупност от всички тези фактори.

 Ерата на хибридното обкръжение. Руската операция в Крим през 
2014 г. толкова се отличава от станалите емблематични представи за руската 
армия в постсъветския период, че заслужава специално внимание и анализ, 
лишени от емоции и пристрастия. Не на последно място, редица аспекти вече 
са признати и от руски държавни ръководители. От военна гледна точка съ-
битията могат да бъдат разгледани в няколко аспекта: самите действия по 
вземането под контрол на ключови обекти на полуострова и/или блокирането 
на 40-хилядните украински войски; последващото удържане на ситуацията; 
медийния ефект от събитията.

Прието е за начало на „руската пролет“ да се смята 23 февруари 2014 
г., когато в отговор на преврата в Киев Алексей Чалий е издигнат от общест-
веността за „народен кмет на Севастопол“, а в града и околностите започват 
да се организират отряди за самоотбрана. Тъй като събитията в Киев вървят 
по американски сценарий, в Москва дотогава все още не са разработени пла-
нове за възвръщането на Крим. По думите на Владимир Путин подготовката 
за анексията на Крим започва през нощта на 22 срещу 23 февруари, когато 
събитията започват да се развиват стремително, вече по своя скрита логика. 
Външно не са забелязани каквито и да е изменения, напротив – информа-
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ционният вакуум продължава чак до началото на операцията. Никой не може 
с увереност да каже кога са се появили „вежливите хора“ и тяхната принад-
лежност не е установена. 

Силите за защита на Крим действат изключително оперативно. Към 
утрото на 1 март те фактически не оставят неблокирани военни части на ук-
раинската армия, а блокадата на пристанищата и летищата ограничава и не 
допуска доставки отвън.

Операцията е проведена много по-бързо, отколкото може да се 
предполага даже за добре подготвени войски. За блокиране на основните ук-
раински бойни части и летища не е било нужно повече от денонощие. Над 
всички обекти е наложен цялостен контрол, без да се използва оръжие. Опе-
рацията преминава без съпротива и жертви (с изключение на застреляния 
от неизвестен снайперист на 18 март 2014 г. в Симферопол украински пра-
поршчик), независимо че в състава на украинските войски в Крим част от 
войниците са „мотивирани“ националисти от Западна и Централна Украйна.   

Събитията в Крим случайно съвпадат по време с редица събития в 
други региони. Решаваща роля изиграва руският флот, който продължително 
време трайно присъства в Средиземно море. Към началото на събитията в 
Крим в Източното Средиземноморие оперира достатъчно мощна руска во-
енноморска групировка, включваща авионосеца „Адмирал Кузнецов“, теж-
кия атомен ракетен крайцер „Петър Велики“, подводници и други бойни и 
спомагателни съдове. Тази групировка, в съчетание с приведените в бойна 
готовност ударни части на Военновъздушните сили в Западния военен окръг 
и Далечната авиация, „уравновесяват“ развърнатата в региона американска 
авионосна ударна групировка начело със самолетоносача „Джордж Буш“. Са-
мото наличие на руската групировка сковава опонентите, заставяйки ги да 
отчитат възможна ответна реакция, в случай че САЩ решат да окажат военна 
подкрепа на Украйна против „вежливите хора“. 

„Информационните операции включват сложни въпроси, които изис-
кват внимателен преглед. Освен стриктно спазване на националните законо-
ви изисквания и правото на въоръжения конфликт, въоръжените сили могат 
да провеждат дейности в информационната и физическата среда в интерес на 
провежданата политика, но при спазване на обществени ценности и зачитане 
на основните човешки права. В самата си същност информационните опе-
рации се фокусират върху информацията и нейната приложимост като спо-
собност за водене на война. Без съмнение, противостоящите сили използват 
информация за постигане на своите цели и за осуетяване на намеренията на 
опонентите им. Тя се е превърнала в средство за използване от въоръжените 
сили, а в момента информационната среда е критична част от военната опера-
тивна среда. Информационните операции се провеждат в целия диапазон на 
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военни операции и могат да имат значителен принос преди и в хода на големи 
операции. Ако за информационните операции от първо поколение основните 
инструменти и техники са били психологическите операции и електронната 
война, то за информационните операции от второ поколение основните еле-
менти са операциите в мрежите и операциите по военна заблуда, без да се 
подценява значението на останалите инструменти и техники.“35 

Представените събития са потвърждение на виждането, че операции-
те по заблуда са реалност. И в трите конфликта в основата на военната опера-
ция залягат решения, основаващи се на разузнавателни данни, допускания и 
теоретични схващания за водене на съвместните операции. Това е потвърж-
дение, че на първо място победата първо се гради в умовете на военните 
командири (зависима е в по-голяма степен от интелекта), а след това в чис-
леността и технологичното състояние на войските. Разгледаните примери са 
красноречиво доказателство за прилагането на операциите по военна заблуда 
в съвременните конфликти, водещи до неадекватна оценка на оперативни-
те способности, готовност и решимост за водене на съвместни операции с 
ограничени военни цели, но със значим политически и военностратегически 
отзвук.

Битката за град Дебалцево36  – един от най-големите железопътни 
възли в Украйна, е сред характерните по време на войната в Донбас. Тя се 
води в среда, която украинската страна нарича „антитерористична операция“, 
а ние спокойно можем да наречем „хибридна“. В действителност нещата се 
заключават до класическа битка за водене на бой за обкръжаване и в обкръ-
жение, в която ролите се разменят (приложение 19)37. Първоначално една хи-
бридна армия (на украинските сили) води класическа битка за овладяването 
на населен пункт и впоследствие попада в обкръжение. Друга (проруските и 
руските сили) обкръжава противостоящите. Въпреки явния конвенционален 
характер в тази операция са налични и хибридни елементи, представени как-
то под формата на цялостна, единна организация на участващите сили, така и 
посредством използването на нелинейни, асиметрични и неконвенционални 
действия, като информационна война и провеждане на специални операции. 
Те служат като средство за увеличаването на ефективността и ефикасността 
на действията на сепаратистките елементи. Тук се използват значително ко-

35 Желев,  Живко. Операциите по военна заблуда − инструмент на информационните 
операции. – В: Съвременни предизвикателства пред сигурността и отбраната. Сборник 
доклади от годишната научна конференция на факултет „Национална сигурност и 
отбрана“, 19 – 20 май 2016 г. ISBN 978-954-9348-84-2. 
36 Noorman, Randy. The Battle of Debaltseve: a Hybrid Army in a Classic Battle of Encircle-
ment.  // Small Wars Journal, 7.17.2020 – 10:29 am. https://smallwarsjournal.com/  
37 Pik потому: як виходили 3 Дебальцевого. // ВВС News/Украïна. https://www.bbc.com/
ukrainian/society/ 
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личество усъвършенствани и подобрени технологии и процедури, които да 
увеличат ефектите от конвенционалните тактически действия. 

Проведена от 22 януари до 18 февруари 2015 г., битката за Дебалцево 
може да се сравни по мащаб и интензивност с други бойни действия в обгра-
дени населени места (например Сараево и Грозни). Макар предполагаемият 
брой на въвлечените в тези действия да не може да се нарече мащабен, осо-
бено сравнен с Втората световна и Корейската война, със сигурност може 
да се твърди, че попадналите в обкръжение украински сили са между 5000 
и 8000 души. В същото време руските сепаратисти – т.нар. хибридна армия, 
опитващи се да обхванат украинските сили в определени периоди от време, 
достигат до 19 000 души (приложение 20)38. 

Всичко започва с анексирането на Крим от Руската федерация през 
2014 г. Бойните действия край Дебалцево са резултат от последователни про-
мени в надмощието на украинските и проруските сили в района на Донбас. 
Украинските сили демонстрират смесица от редовни армейски формирова-
ния, усилени с формирования от Националната гвардия и доброволчески ба-
тальони. Наред с голямото разнообразие и разнородност на униформите, еки-
пировката и оборудването те показват и значителни различия и разминаване 
както в нивата на своята подготовка, така и в способностите си. 

Руските хибридни сили в околностите на Дебалцево превъзхождат 
украинците приблизително 2:1 в пехота, 2:1 в бронирани бойни машини и 
танкове, над 7:1 в артилерия, гаубици, минохвъргачки и реактивни системи 
за залпов огън. Украинските сили в района за отбрана са организирани в ук-
репени райони, като основно заемат ключови райони от местността, за да 
блокират основните направления за подход. 

В хода на битката, както и по време на войната в Донбас като цяло, Ру-
сия демонстрира своите иновативни методи за увеличаване на бойните въз-
можности на сепаратистките сили, като същевременно непрекъснато, макар 
и все по-неуспешно, отрича руското военно участие. 

Първо, съчетавайки увеличаването на броя на наличните бойци, с по-
добряване на военните си способности главно чрез интеграция на високообу-
чени руски военни служители и трансфер на сложни оръжейни системи. 

Второ, посредством ефективното интегриране на най-съвременните 
технологии в редовните тактически дейности и използването на традицион-
ните руски военни характеристики като акценти върху огромната огнева 
мощ. В заключение може да се каже, че като цяло, макар от време на време да 
прилича на обсадна война, битката демонстрира нарасналите възможности за 
използването на хибридни войскови формирования, които прилагат различни 
методи в рамките на класическа битка за обкръжение. 

38 Дебальцевский котел. Инфографика-карта. https://aif.ru/dontknows/infographics/ 
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Обкръжението при Иловайск39. Иловайският котел е едно от 
най-кръвопролитните сражения за армията на Украйна във войната в Донбас. 

„На 10 август 2014 г. украински части предприемат първи опити за 
щурм на град Иловайск. Основната цел на настъплението е превземането на 
града, унищожаването на укрепените райони и съпротивителните възли на 
въоръжените формирования на Донецката народна република. Тази цел не е 
изпълнена поради факта, че вместо щурм се провежда разузнаване с бой. Ук-
раинските сили понасят загуби и се оттеглят на първоначалните си позиции. 
Единственото, което успяват да постигнат, е овладяването на околните села. 
В резултат на тези неуспешни действия доброволческите батальони обвиня-
ват Министерството на отбраната на Украйна, че осъществява необходимата 
поддръжка с тежко въоръжение. 

Вторият украински опит за щурм и последвалото образуване на обръч 
на обкръжение започва на 18 август (приложение 21)40. Постепенно украин-
ските сили нарастват трикратно – от два батальона в началото до шест в раз-
гара на щурма. Това им дава възможност да получат контрол над западните 
райони на населения пункт. 

Към сутринта на 27 август 2014 г. представители на Донецката народ-
на република съобщават, че са поели изцяло контрола над Иловайск. Орга-
низираната съпротива в града е преустановена, останките от украински еди-
ници напускат Иловайск. Според щаба на контратерористичната операция 
обаче боевете продължават, украинските сили за сигурност се опитват да си 
върнат контрола над града. До 28 август положението на обградените укра-
ински войски става катастрофално.

Хуманитарен коридор или опити за пробив през Иловайския котел – 
нагледен пример за информационни и конвенционални операции на страте-
гическо, оперативно и тактическо ниво.  

„Ще бъда честен, имаме пълна бъркотия и в кашата е трудно бързо 
да възстановим картината на случващото се“, свидетелства на 2 септември 
командирът на батальона „Донбас“ Семьон Семенченко. На 29 август руски-
ят президент Владимир Путин призовава въоръжените формирования на До-
нецката народна република да отворят хуманитарен коридор за обградените 
украински военни, за да им се даде възможност да напуснат зоната на битка-
та, получавайки медицинска помощ и др. Той призовава правителството на 

39 А: Управление Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по правам 
человека. Нарушения прав человека и международного гуманитарного права в контексте 
событий под Иловайском в августе 2014 года. https://www.ohchr.org/Documents/Countries/
UA/ReportOnIlovaisk_RU.pdf. Б: https://www.bbc.com/news/world-europe-49426724
40 Иловайск: хронология трагедии и жестокий урок истории. // Ветерани.ИА, 15 серпня 
2017. http://veterano.com.ua/ 
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Украйна да прекрати военните действия и да започне преговори с предста-
вители на Донецката народна република. Въоръжените сили на Донецката 
народна република приемат предложението, но с условието украинските во-
енни да напуснат обръча без оръжие.

В нощта на 30 август командирът на украинския батальон „Донбас“ 
Семьон Семенченко заявява, че украинското ръководство се е договорило за 
изтеглянето на военните формирования преди 10 ч. Няколко часа по-късно 
първите 28 военнослужещи напускат обкръжението. Следобед министърът 
на отбраната на Донецката народна република Владимир Кононов заявява, че 
украинската армия се опитва да пробие обкръжението въпреки предоставе-
ния коридор и пояснява, че за военните, които са се съгласили да се разоръ-
жат, коридорът остава.41  

Според Владимир Путин украинските военни използват предоста-
вения коридор, за да прегрупират силите си и са се опитали да изтласкат 
войниците си от обкръжението; той отбелязва, че „тази ситуация поражда 
недоверие и води до увеличаване на човешките жертви“. Константин Долгов, 
служител на руското Външно министерство, нарича отказа на украинската 
страна от хуманитарния коридор показател за „истинската готовност“ на [ук-
раинските] власти да спасят живота на своя народ. Министърът на отбраната 
на Донецката народна република нарича опитите на украинските военни да 
излязат от обкръжението с оръжия и бронирани превозни средства „престъ-
пление“, като дава общ коментар на ситуацията: „Тази сутрин редица въоръ-
жени части на украинската армия започнаха да излизат от обкръжението. Ня-
кои на бронирани превозни средства, някои пеша, унищожавайки техниката 
им. Тези действия нямат нищо общо с хуманитарния коридор“.42 

Поради посочените в цитата доводи силите на Донецката народна ре-
публика започват военни действия срещу украинските части, които се опит-
ват да пробият обкръжението (приложение 22)43. Техните действия са жесток 
урок, от който е необходимо да се направят съответните изводи за особено-
стите на съвременните действия при операции за обкръжаване и при излиза-
не от обкръжение.  

 

41 По данни на: Управление Верховного комиссара Организации Объединенных Наций 
по правам человека „Нарушения прав человека и международного гуманитарного права 
в контексте событий под Иловайском в августе 2014 года“...
42 Путин: военные воспользовались паузой при предоставлении гумкоридора. 31.08.2014 
[обновлено: 14:18 31.08.2014]. https://ria.ru/20140831/1022165495.html
43 А: http://veterano.com.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=6611:ilova-
jsk-khronologiya-tragedii-i-zhestokij-urok-istorii&catid=15&Itemid=133; Б: https://www.bbc.
com/news/world-europe-49426724
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Втора глава

ОБКРЪЖАВАНЕ

Когато обкръжаваш противника, остави си вратичка.  
Ако противникът е отчаян, не го притискай твърде силно.

Сун Дзъ, „Изкуството на войната“, глава 7 „Придвижване“
 

В българската и чуждестранната литература има множество опреде-
ления на понятието „обкръжаване“. Най-често свързваното определение с 
общото разбиране на същността и съдържанието на понятието е „изолира-
не на противникова групировка за нейното последователно унищожаване“. 
Пояснява се, че „обкръжаването се постига преди всичко с настъпление на 
войските по сходящи направления“44. 

В подобна ситуация попада още на петата година от дългото си упра-
вление великият фараон Рамзес II при една от най-древните битки – тази при 
Кадеш около 1275 г. пр.Хр. Воденият от него преден отряд се откъсва от ос-
новните египетски сили и поради слабо разузнаване е изненадващо обкръжен 
и почти напълно разбит от хетите, водени от Муватали. Следва да се изтъкне, 
че хетите си осигуряват повече стрелкова мощ. Върху колесниците им има по 
трима бойци, а върху египетските – по двама. „В тази трудна ситуация Рамзес 
се обръща за помощ към Амон, който му помага по вълшебен начин да про-
бие обкръжението и да се добере до остатъка от своите отряди… Запазена е 
речта на Рамзес II след битката – първата в историята, за която се приема, че 
е завършила без победител и една от най-големите що се отнася до участието 
на бойна техника: пет хиляди бойни колесници.“45 

Като военностратегически, оперативен и тактически способ обкръ-

44 Военный энциклопедический словарь [2-рое изд.]. Москва: ВИ, 1986.  
45  Воденичарски, Сашо. Артефакти на стратегическите комуникации от Древен Египет.  
– В: Годишник на Военна академия „Г. С. Раковски“ – ФНСО, 2013, Т. 3, с. 189 – 201. 
ISSN 1312-2983.
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жението се заключава в изолирането46  на определена група войски (сили) 
на противника от останалите сили или техните съюзници с цел унищожаване 
или пленяване. Във военната терминология нерядко се използват термини, 
заместващи термина „обкръжение“/„обкръжаване“, като „котел“, „чувал“, 
„обръч“. Когато се говори за обкръжаване на неприятелски обект по пътя на 
пресичане на външните му връзки, става дума за военна блокада. 

„Обкръжаването изцяло зависи от волята на настъпващите, естест-
вено, до това време, докато неговото движение продължава и се запази не-
подвижността на отбраняващия се. Настъпващият е свободен да избере кон-
центричната форма на настъпление или да се откаже от нея в зависимост от 
това изгодно или неизгодно е за него и тази свобода на избора трябва да се 
отнесе към общите му преимущества. Само че с такава свобода на избора той 
се ползва само в тактиката. В стратегията това невинаги е така. В тактиката 
опорните точки на двата фланга почти никога не дават пълна сигурност. В 
стратегията това става доста често, когато линията на отбраната е на проте-
жение от море до море или от една неутрална страна до друга. В този случай 
настъплението не може да се води концентрично и свободата на избора е 
доста ограничена. Още по-неприемливо ще е ограничаването на свободата 
на избора, когато настъплението може да се води само концентрично. Русия 
и Франция не могат да настъпват на германска територия по никакъв друг 
начин освен от различни посоки и не могат предварително да съсредоточат 
своите сили. По този начин е добре да се уточни, че концентричната форма 
на действие на силите в по-голямата част от случаите се явява по-слаба, то 
изгодата, която има настъпващият благодарение на по-голямата си свобода на 
избора, се неутрализира от това, че в определени случаи той би бил принуден 
да използва по-слабата форма.“47 

Анализът на този цитат и неговото перифразиране показват, че като 
необходимо условие за обкръжаване се възприема настъплението с преодо-
ляване на противниковата отбрана. То се осъществява от ударни групировки, 
разположени в центъра (за пробив) и на фланговете (за обхват/двоен обхват) 
на обкръжаващия (приложение 23). 

Форми на обкръжаване. Четирите основни форми на обкръжаване 
са следните:
46 А: За да се предотврати свободата на враждебно образувание на движение и 
контакт с външна поддръжка. Заб.: Могат да се използват комбинация от физически и 
психологически средства. MCLSB, 2018.12.06“ - AAP-06, NATO GLOSSARY OF TERMS 
AND DEFINITIONS (ENGLISH AND FRENCH) Edition 2019, р. 71. Б: Лиши напълно 
противниково формирование от източниците на поддръжка и осигуряване, за да го лишиш 
от свободата му на действие и да предотвратиш всякакви контакти с други противникови 
сили. STANAG 2287. 
47 Фон Клаузевиц, Карл. О войне…, с. 209. 
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– обкръжаване с изтласкване по сходящи направления;
– проникване в няколко сектора с цел разкъсване на отбраната и уни-

щожаване по части; 
– обхват с цел изтласкване и блокиране към естествено препятствие/

трудно проходима местност (речна преграда, блатиста местност, планинска 
верига или море);

– фронтални атаки по успоредни направления с цел двоен обхват.
Изпълнение на обкръжаването. В приложение 24 са илюстрирани 

ключовите елементи за успешното провеждане на обкръжение, в случая от 
силите на стратегическа групировка. Общите съображения на командира, 
планиращ или провеждащ операция за обкръжаване, са избор на направле-
ния, съотношения на сили и темпо и зависимости между тях, фронтове на 
обкръжение, командването и контролът.

Избор на направления. След като внимателно се определи групиров-
ката, която ще бъде обкръжена и унищожена, от съществено значение е да се 
изберат най-благоприятните направления за осъществяване на обкръжението 
– т.е. които най-бързо ще осигурят възможност за проникване на обкръжава-
щите в тила на противника. Не е задължително направленията да са танкодос-
тъпни. Може да се окаже по-изгодно да се атакува през труден, зле защитен 
терен, където по-лесно може да се постигне изненада. Други уязвими секто-
ри за първоначални удари с цел обкръжаване биха могли да бъдат граници на 
зони за отговорност на формированията или когато отбраната е разузната на 
слабо или разположени на прекомерно широк фронт формирования.

Съотношение на сили, темпо и зависимости между тях. Анали-
зите на операциите, представени в първа глава на настоящия труд, показват, 
че при обкръжаването не е необходимо голямо общо числено превъзходство, 
а само където и когато е необходимо неговото създаване. По-важно в случая 
е качественото преимущество. Ударните групировки следва да постигнат ре-
шаващо превъзходство над противника, което позволява да се нанесе начален 
удар, достатъчно мощен, за да се преодолее съпротивата на противника, бър-
зо да се проникне през тактическата зона на отбрана и след това да се под-
държа стремителност по време на напредването в оперативната дълбочина.

Скоростта на действията и оперативното темпо са изключително ва-
жни. Противникът трябва да бъде изваден от равновесие и поддържан в това 
състояние по време на цялата операция, както и да не му се даде време да 
стабилизира ситуацията или да изтегли застрашените си сили. Следователно 
формированията, които ще затварят обкръжението, трябва да са дълбоко еше-
лонирани, за да пробият, завършат обкръжението и да нанесат мощни удари 
на обкръжената групировка, като все още запазват благоприятно съотноше-
ние на силите върху основните направления по време на цялата операция. 
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Разбира се, поддържането на необходимото съотношение на силите за пости-
гане на желаната скорост и темпо на настъпление ще бъде много по-трудно в 
бъдеще. Това е така, тъй като противникът може бързо да промени баланса с 
дълбоки удари и въвеждане на усиления от въздушнопреносими сили.

Изненадата обикновено е от съществено значение. Подготовката за 
обкръжаване следва да бъде осъществена скрито от противника. Следовател-
но създаването на групировките за пробив по направленията за обкръжава-
не трябва да бъде проведено скрито. Това важи и за първите, и за вторите 
развиващи успеха ешелони, които не са разположени непосредствено зад 
проникващите елементи. Вниманието на противника трябва да бъде насоче-
но към фронта на неговата отбрана, а не по фланговете му и това трябва да 
остане така, докато операцията не започне и не се развие с желания успех и 
ефекти. За тази цел той трябва да бъде заблуден така, че да очаква фронтална 
атака. За целта следва да се проведат разузнавателни и други отвличащи вни-
манието дейности, които да демонстрират настъпление на недействителни 
участъци и направления. На тях трябва да се създаде фиктивна концентрация 
от сили и средства, за да бъде придадена достоверност чрез разполагането на 
елементи, които впоследствие могат да бъдат използвани на едно от действи-
телните направления. 

Фронтове на обкръжение. В зависимост от ситуацията е целесъо-
бразно настъпващите сили да се разпределят към вътрешната и външната 
зона на обкръжение. И двете обикновено са необходими за постигането на 
бърз успех. Като цяло е нормално при обкръжаване да се отделя около поло-
вината от наличните сили на всеки от двата фронта.

Вътрешната (предната) част завършва обкръжаването и предотвра-
тява всякакви опити за пробив на обръча. За да бъде осъществено това, след-
ва да се взаимодейства с въздушнопреносими сили. Във взаимодействие с 
предни отряди и мобилни групи те блокират пътищата за изтегляне. Унищо-
жаването на противника в районите на обкръжението започва много преди да 
е завършило обграждането на противниковите сили. Това се извършва с раз-
сичащи атаки по фланговете, за да се раздели (фрагментира) противниковата 
групировка на части, които впоследствие да бъдат унищожени без затрудне-
ния. Всяка оперативна пауза дава на противника време да се препозиционира 
и премине организирано в кръгова отбрана, което може значително да забави 
неговото унищожаване или дори да спечели достатъчно време за пристигане-
то на сили за деблокиране на обкръжените.

Външният фронт на обкръжение се формира на такава дълбочина 
на противниковото разположение, че да даде възможност за разширяване на 
отдалечението между обкръжените и потенциалните деблокиращи сили, с 
което се нарушават и линиите на комуникация. В идеалния случай силите от 
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външния обръч унищожават противниковите оперативни резерви най-често в 
срещни боеве, запазвайки инициативата. В случай че противникът разполага 
с превъзхождащи сили, не е изключено да се наложи преминаване към отбра-
на на изгоден рубеж. Външните фронтове също могат да бъдат подпомогнати 
от действия на въздушнопреносимите сили. Те ще доведат до блокиране или 
забавяне движението на противниковите резерви. Освен това могат да лишат 
противника от възможността за заемане на ключови позиции, по които в да-
дения момент той би могъл да изгради нова отбранителна линия.

Обезопасяването и осигуряването на фланговете е жизненоважно за 
ударните групировки. Те могат да се постигнат или посредством подпомага-
не на напредването чрез флангови формирования, особено когато отбранява-
щият се противник е преодолян и принуден да се оттегли, или чрез формира-
не на флангови отряди, включващи силни мобилни формирования.

Командването и контролът следва да се организират с особено вни-
мание, по-специално при координацията на атаките за разделяне и затваряне 
на обкръжението от вътрешните фронтове и при координирането на действи-
ята на въздушнопреносимите и сухопътните сили. Решенията за преходите, 
оперативните паузи и координирането на действията по фронтовете на обкръ-
жението са приоритет на старшия щаб, който коригира плановете на по-ниско 
ниво при необходимост и издава инструкции за тази координация. В крайни-
те фази, когато формированията, които трябва да изпълнят съединяването за 
затваряне на фронтовете на обкръжение, са изправени пред атаки както на 
вътрешния, така и на външния фронт на обкръжение, е необходима честата 
намеса на командирите от всички нива. Това се налага, за да не се допусне 
нарушаване на взаимодействието между формированията, съединяващи се 
както по фронта, така и в двата обръча. Секторите на съединяване трябва да 
бъдат поставени под единно командване, което често налага преподчиняване 
на формирования и части. Старшият щаб може и трябва да изменя плановете, 
за да се справя с неочаквани развития на обстановката. Примери за такива 
промени са промяната на направленията и усилието.

Пълното превъзходство, особено по въздух, е от съществено значе-
ние. Въздушното осигуряване и поддръжка са от жизненоважно значение за 
бързото развитие на успеха на двата фронта на обкръжаване, както и за въ-
веждането на въздушнодесантни или въздушнопреносими сили. Развитието 
на инициативата и усилието за въздействие по суша и въздух е задължително 
условие за успех на обкръжаването. То е необходимо за забавяне и изтлас-
кване на опитите на противниковите сили за деблокиране. Въздушната мощ 
е важно средство за унищожаване на обкръжената групировка при опитите ѝ 
за оттегляне. Ако обкръжените успеят да преминат към кръгова отбрана, ще 
е необходимо да се установи въздушна зона за изолиране на бойните дейст-
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вия (въздушна блокада), за да се предотвратят снабдяването и доставката на 
ресурси по въздуха. 

Следва да се отбележи, че въздушната и непосредствената авиацион-
на поддръжка трябва да се подкрепят и от действия по радиоелектронната 
война. Ефектите се усилват от действията на предни отряди, атакуващи про-
тивовъздушната отбрана на противника, летищата и оперативните му бази. 
Тези сили ще изпълняват и не по-малко важната задача да унищожат или 
поне да прекъснат действията на средствата на противника за насочване на 
огъня на средствата за далечно огнево поразяване.

Нанасяне на удари за разкъсване и фрагментиране на отбраната. 
Разкъсващите (разсичащите) удари се нанасят на не по-малко от две направ-
ления. Главната роля при тях се пада на челните елементи, които се насочват 
и проникват в дълбочина на разположението на силите на противника. В ре-
зултат на мощни първоначални удари по няколко направления се реализират 
мащабни пробиви в отбраната на противника с цел разделянето му на изо-
лирани части, които след това да бъдат унищожени напълно. Важното тук е 
да се разруши устойчивостта на отбраната на противника. Противниковите 
сили, които са обходени от проникващите формирования, могат да останат 
на позиции, но рискуват в този случай да бъдат обградени. Те могат да се от-
теглят и да бъдат преследвани, като в резултат ще последва постепенно изто-
щаване и унищожение. След началото на оттеглянето на противника фронтът 
на полосата на настъпление нараства. При такова развитие на обстановката 
формированията, действащи досега в пасивните сектори, преминават към на-
стъпление срещу противника, който се изтегля от подготвените си позиции. 
До началото на пробивите формированията на пасивните сектори не разпола-
гат с достатъчно мощ, за да атакуват отбраната. В така създадените условия 
те разполагат с достатъчен ресурс, за да проведат преследване, с което да 
забавят противника, докато силите от основните направления извършват па-
ралелно преследване и унищожават отстъпващите чрез флангови атаки.

В миналото за благоприятстване на разсичащите удари е използвано 
оръжие за масово унищожение. То е предпочитана форма за настъплението 
на няколко направления. Така е решавана, поне на карта, кардинално необхо-
димостта от използването на маневрени формирования за извършването на 
пробиви в отбраната. 

Този способ е реабилитиран след наличието на достатъчно по брой и 
с необходимата точност и подобрения конвенционални боеприпаси, с които 
може да се постигне ефектът на множество ядрени удари. Естествено, следва 
да се отбележи – без съпътстващи загуби, щети или замърсяване на терен, 
през който настъпващите трябва да преминат. Това увеличава атрактивността 
на подхода за извършването на обкръжаване на широк фронт на множество 
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направления. По този начин се намалява уязвимостта на формированията, за-
тварящи обръча, от прецизните и масирани въздушни и артилерийски удари 
както във вътрешния, така и във външния обръч на обкръжението.

Други обстоятелства, благоприятстващи нанасянето на разкъс-
ващи удари, са онези, благодарение на които е постигната стратегическа и/
или оперативна изненада и противникът не е успял да се развърне напълно. В 
този случай плътността на силите по фронта на отбраната е ниска, а неговият 
център на тежестта клони към тилната му зона; когато настъпващият разпо-
лага с такова благоприятно съотношение на силите, че може да постигне ре-
шително превъзходство на няколко направления едновременно; когато нито 
характерът на терена, нито разположението на противника благоприятстват 
обкръжението (например при атака от голямо предмостие, когато силата на 
противника се разпределя равномерно по фронта му, без особено слаби или 
силни сектори); когато трябва да се овладее линейна цел на широк фронт (на-
пример, когато голяма река трябва да бъде форсирана на няколко участъка).

Настъплението с нанасяне на удари за разкъсване на отбраната е 
най-динамичната форма на операция. В случаите, когато се извършва настъп-
ление на широк фронт, и дава няколко основни предимства:

•  Изненадата често е по-лесно постижима при атака на широк фронт.
• Целият фронт на отбраната на противника е подложен на непрекъс-

нат, усилващ се натиск, следователно остава без пасивни сектори, от които 
да пренасочи сили и средства, за да засили своята отбрана. Затруднен е да 
идентифицира основните направления за настъпление. Затруднен е при ре-
шенията кога и къде да използва и/или кога и къде да създаде резерви.

• Множеството заплахи значително усложняват решението на против-
ника къде и кога трябва да разположи оперативните си резерви. Това може 
да доведе до ненавременно решение за прикриване на по-малко застрашено 
направление или до затваряне на подстъпите към определени участъци, след 
като настъплението вече е постигнало необходимата стремителност и фронт.

• Освен това противникът е възпрепятстван от маневрирането на сили, 
намиращи се на фланговете и/или в неговия тил.

• Настъпващият има повече възможности за промяна на направления-
та на ударите от една ос на друга в отговор на ходовете на отбраняващите се 
(гъвкавост).

• Нарушаването на последващи линии на отбрана, особено когато се 
базира на огромна пречка, най-добре се извършва на широк фронт. Това за-
труднява усилията на противника да възстанови цялостната стабилност на 
отбраната. 

Провеждането на настъпление с разсичащи удари е илюстрирано на 
приложение 25. Настъплението се води от главни сили, групи за развитие на 
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успеха, групи за поемане на бойните действия и резерв. Успехът в този слу-
чай ще зависи от следните фактори:

• Изборът на направления за настъпление е жизненоважен. Основна-
та групировка на противника, сривът, дестабилизацията и последвалото им 
унищожаване ще компрометират целия фронт на неговата отбрана. За да се 
постигне по-голяма степен на компрометиране, трябва да бъдат правилно 
идентифицирани направленията, на които ще се проведе.  

• Темпото (бързината) е от изключително значение. Стабилността на 
отбраната трябва да бъде разбита от бърз пробив, отбраната да се държи из-
вън равновесие и отнемането на инициативата да бъде предотвратено чрез 
бърз напредък за установяването и предотвратяването на създаване на нови 
отбранителни линии в дълбочина. Това изисква силни ударни групировки по 
главните направления. 

• Необходима е изненада, особено що се отнася до обхвата и мащаба 
на настъплението. Следва да се прилага заблуда, за да може допълнително да 
се задълбочи вече сложният проблем на противника за идентифициране на 
основните направления.

• Гъвкавостта и адаптивността са важни, ако центърът на тежестта на 
противника е изнесен в тилната зона. Най-старшият командир на обкръжа-
ващите трябва да може бързо да пренасочва усилията от едно направление 
на друго в отговор на противниковите ходове. Това изисква силни резерви, 
добре разположени и способни за бързо придвижване по всяко от направле-
нията.

• Контролът на войските трябва да бъде непрекъснат, гъвкав и да може 
бързо да реагира на променящите се обстоятелства.

• Логистичната система трябва да има капацитет и гъвкавост за дос-
тавка и поддържането на сили, действащи на голяма дълбочина на широк 
фронт.

 До началото на 90-те години на миналия век е смятано, че огневото 
превъзходство е факторът, който дава предимство за победата. Нашата теза е, 
че информационното превъзходство е от съществено значение в операциите, 
свързани с обкръжаване. „Военната заблуда и другите инструменти и техни-
ки на информационните операции трябва да бъдат планирани и интегрирани 
в подкрепа на целите на съюзната операция или кампания. Заедно, те са насо-
чени против вземащите решения, осигуряващите ги информационни системи 
и процесите на вземане на решения. Военната заблуда изисква задълбочени 
познания относно противостоящите сили и използваните от тях процеси на 
вземане на решение. 

При формулиране на концепцията на операцията командирът трябва 
да съсредоточи способностите на информационните операции, за да си оси-
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гури действието на противостоящите сили в критичните точки по приемлив 
начин. Тези действия на по-късен етап стават цели на операциите по военна 
заблуда, които се фокусират върху желаното поведение, а не просто подвеж-
дане или объркване на противниковите анализи и решения. Целта е да се 
предизвика преднамерено объркване у вземащите решения посредством не-
точни или неясни сведения за разположението, способностите, уязвимостите 
и намеренията на силите, изкривяване на достоверността на информацията, 
предоставяна от силите и средствата за разузнаване и наблюдение, или чрез 
неспособност за използване на бойни или обслужващи звена по най-добрия 
начин. 

Контразаблудата допринася за ситуационната осведоменост и защи-
тава приятелските системи за командване и управление и вземащите реше-
ния от противниковите действия по заблуда. Приятелски лидери и командири 
трябва да са наясно с противниковите дейности по заблудата, така че те да 
могат да се формулират и координират върху собствените информационни 
действия. Контразаблудата се стреми да идентифицира и използва против-
никовите опити за заблуда на собствените или приятелските сили. Противо-
действието на заблудата е трудно. Познавайки методите за военна заблуда, 
противодействието е напълно възможно. Шансът за изненада може да бъде 
намален, ако оценките на тактическите показатели са по-тежки спрямо стра-
тегическите допускания.“48  Отхвърляйки тактическите показатели, защото 
противоречат на определени предубеждения, може да се повлияе на успеха 
на една противникова операция по военна заблуда, която се основава на тях.

Комбинираните форми на действие при обкръжаване на практика са 
по-често срещани в сравнение с чистото обкръжение или настъпление на ши-
рок фронт. Елементи и на двете могат да се видят във всяка стратегическа на-
стъпателна операция. Когато центърът на тежестта на отбраняващия се про-
тивник е изнесен напред и има други обстоятелства, които са в негова полза, 
подобна операция може да започне с мащабно обкръжение. 

След като ключовата групировка на противника е унищожена или 
поне неутрализирана, настъпващите в дълбочина ще се срещат само със сла-
би резерви и следователно настъплението може да се провежда на множество 
направления. Ако от друга страна центърът на тежестта на противника е във 
или около тилната му зона, настъплението може да започне на няколко на-
правления. Някои от тях могат впоследствие да се сближат, за да бъдат обкръ-
жени силите между тях. Така може да се извърши и обкръжение на оператив-
ната дълбочина спрямо резервите, които се опитват да направят контраудар, 
или които се опитват да формират „огнища на съпротива“. В приложение 26 е 

48 Желев, Живко. Операциите по военна заблуда − инструмент на информационните 
операции... 
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илюстрирана комбинация от ограничено и мащабно обкръжаване, последва-
но от комбинация от настъпление на широк фронт и обкръжение на против-
никови резерви и елементи от бойния ред, избегнали по-ранно обкръжение.

Не бива да се забравя, че обкръжаването винаги се извършва за пъл-
ното унищожение на определен противник, което най-често се осъществява 
при наличието на превъзходство над него. В разбирането за унищожаване се 
включва и пленяването на силите и средствата на обкръжавания, което гаран-
тира прекратяване съществуването на обкръженото формирование. 

Основната задача, която гарантира успеха на обкръжаването, е изоли-
рането. „То представлява пълно лишаване на противниково формирование 
от източниците на поддръжка и осигуряване, елиминиране на свободата му 
на действие и  предотвратяване на всякакви контакти с други противнико-
ви сили. Изолирането е задача, възложена на формирование/формирования, 
която цели да отдели физически и психологически противника от неговите 
източници на поддръжка, да го лиши от свобода на придвижване и се лиши 
той от възможността му за контакт с други противникови сили. На изолира-
ния противник не бива да се дава възможност да се чувства в безопасност 
на позициите си“.49  Изискването за пълно лишаване на обкръжения от из-
точници на поддръжка означава да се прекъснат всички връзки – както фи-
зически, така и психологически – на изолираното формирование с главните 
сили. Критерий за успеха на мисията е степента на изолация на обградения 
противник и преграждането (приложение 28)50  на направленията на силите 
за деблокиране. 

Съвременни тенденции в боевете за обкръжаване. Бойните дейст-
вия, свързани с обкръжаването, не са загубили своето значение за военната 
наука и днес. В зависимост от състава на обкръжаващите и обкръжаваните 
и привличаните в това усилие сили и средства обкръжаването може да се 
осъществява както в стратегически, така и в оперативен и тактически мащаб.

 Когато говорим за операции, провеждани в конвенционални рамки и 
с конвенционални средства, за обкръжаването и унищожаването на големи 
противникови групировки може да са необходими усилията на цяла полева 
армия, а при действия на приморско направление – и на флота. Тактическото 
обкръжаване се осъществява със силите на съединенията и частите, които 
прилагат основните форми на маньовър (приложение 27).

Анализите на концепцията за въздушно-земното сражение водят до 
извода, че в съвременните условия обкръжаването и унищожаването трябва 
да бъдат едновременен акт, който да се осигурява с ефективното използване 

49 AAP 6B Military Symbols for Land Based Operations, р. 270. 
50 Да се задържи противникът на такова отдалечение, че да не може да въздейства 
ефективно на приятелските сили. STANAG 2287. 
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на високоточно оръжие и силно радиоелектронно въздействие. В този слу-
чай на войските се определят полоси за настъпление и район за прочистване. 
Смята се, че не е целесъобразно в съвременната война да има стремеж към 
създаването на плътен вътрешен фронт на обкръжението. Невинаги има въз-
можност за едновременно обкръжаване и унищожаване на едно цяло войско-
во формирование от каквато и да е категория. Това е така, защото е подчер-
тан стремежът обкръжаването да се извършва с едновременното развитие на 
настъплението във всички направления. В този случай се създава вътрешен 
фронт на обкръжението, за да не се позволи на формированието/формиро-
ванията, останали в неговия тил, да извършват маньовър и да нанасят удари 
(блокират се), след което се пристъпва към тяхното унищожаване.

Освен това се отрича стремежът към превъзходство над обкръжените 
войски за едновременното им унищожаване. На преден план излиза използ-
ването на условията на оперативно-тактическата обстановка за ограничаване 
на бойните възможности на обкръжаващия и създаването на частични пре-
възходства на определени направления над него за сметка на активния маньо-
вър със сили и средства.

Какви познания следва да притежава съвременният командир от-
носно особеностите на обкръжаването? Как да разпознава симптомите 
(признаците) за попадане в обкръжение? Какво не трябва да допуска и от 
какво и как да се възползва, попадайки в такава ситуация?

Същността на обкръжаването и унищожаването се определя от об-
кръжаващия като най-ефективния способ за постигането на военна победа. 
Целта на действията е да се унищожи и/или плени част от състава на обкръ-
жаващия едновременно с воденето на бойни действия с останалите му сили и 
средства от дадено тактическо направление или район.

За постигане на посочената цел действията на обкръжаващите могат 
да бъдат насочени към:

– излизане във фланг и тил на отбраняващите се войски;
– изолиране на част от отбраняващите се от останалите сили и сред-

ства по суша, въздух, а на приморското направление и откъм море;
– нанасяне на съгласувано огнево и радиоелектронно въздействие 

по обкръжените войски едновременно с развитието на успеха по външния 
фронт;

– разсичане на обкръжената групировка;
– блокиране на огнищата на съпротива и нанасяне на масирано ин-

формационно въздействие по тях за осигуряване на предаването им в плен;
– унищожаване на живата сила, оказваща съпротива, и овладяване на 

района на обкръжението.
Следователно усилията на обкръжаващия имат за цел снижаване на бой-
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ните възможности на обкръжените войски. Те са фокусирани, предимно, върху 
блокиране на маньовъра им и прекъсване на потока от материални средства и 
нарушаване (унищожаване) на всички линии за комуникации (приложение 29). 

Анализът на натрупания опит показва, че обкръжаването и впоследствие 
разгромът на обкръжените могат да се осъществят по един от следните способи: 

 Фиг. 1

– нанасяне на единичен удар с отсичане на част от силите на обкръже-
ните и притискането им към труднопроходима местност; 

Фиг. 2

– нанасяне на два удара по сходящи направления за обкръжаване на ос-
новната част от силите на противника и последващото им преследване по фронта;

Фиг. 3
– нанасяне на един или няколко фронтални удара за последователно 

обкръжаване на отделни елементи от построението на противостоящите фор-
мирования.
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Когато командирът, пред когото стои опасността от попадане в 
обкръжение, подложи на анализ посочените действия, заложени в тео-
ретичните основи за обкръжаването, могат да се откроят следните ре-
зултати, от които той да съди за предстоящите условия на боя, в който 
е активен участник:

1. С излизането във фланг на обкръжаващия и тил на отбраняващи-
те се фронтът на съприкосновение значително нараства, вследствие на което  
пред средствата за близко огнево поразяване се откриват допълнителни въз-
можности за унищожаване на обкръжаващия противник. Необходимо ли е да 
се възползваме от тези създадени възможности?

2. С използването на разсичащи удари с войски е възможно противни-
кът да се стреми към унищожаването на обекти, които са от първостепенна 
важност за поддържането на боеспособността на отбраната. Може да се каже, 
че те са центрове на тежестта. Кои биха могли да бъдат тези обекти?

3. Възможността обкръжаваният да бъде ефективно подавян и после-
дователно унищожаван довежда до пленяването на личен състав. Пленените 
сили и средства са измерими загуби, за които се смята, че не се изразходват 
твърде много бойни ресурси. Поради това една от приоритетните цели на 
обкръжаващите може да бъде пленяване на обкръжените формирования. Кои 
формирования са най-застрашени от обкръжаване и какви мерки е необходи-
мо да бъдат предприети за тяхната защита?

4. Възможно ли е провеждане на информационно-психологическо 
въздействие върху собствените сили? На това въздействие противникът гледа 
като на ключов, несмъртоносен елемент от бойния си потенциал. Чрез него, 
от една страна, решава проблема за мотивиране на собствените войски, а от 
друга, създава предпоставки за предаване в плен на обкръжените. Как да се 
противодейства? Какви превантивни мерки трябва да бъдат предприети?

Освен това обкръжаваният командир следва да отчита факта, че дос-
коро действащият теоретичен постулат (като правило, необходимо условие) 
за обкръжаване на обкръжаващия е превъзходството в жива сила и техниче-
ското осигуряване на войските вече не важи със същата сила. Естествено, 
обкръжаването не е изключено и при равенство в силите. Маневрената война 
залага по-скоро на бързината и изпреварването на противника с цел откъс-
ване и оставане дълбоко в негово разположение, а не толкова на чисто сило-
вото превъзходство в личен състав и бойна техника. Обикновено се смята, 
че групировката, която осъществява обкръжението, трябва да има преиму-
щество или превъзходство над обкръжаващия в сили и средства преди всичко 
на участъците от фронта на обкръжението, където ще се извършва пробив в 
неговата отбрана. То се търси и при нанасянето на разсичащи удари по обкръ-
жения противник. Важно значение при него имат действията на авиацията и 
използването на десанти. 
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Съвременните форми за провеждане на операциите и способностите 
на армиите създават възможности обкръжените войски да се блокират и от 
въздуха, а когато са действали на приморско направление – и по море. Основ-
ният способ за обкръжаване е „двойни клещи“. Той се изпълнява с помощта 
на флангови атаки, които благодарение на високата скорост на маневрените 
формирования и бързината на придвижването им затварят „челюстите“ си в 
противниковия тил. Паралелно с описаните действия войските на обкръжа-
ващите се ангажират с атаки от всички направления. Целта на тези действия 
е да се възпрепятства реакцията на обкръжените за прикритие на техните 
флангове. 

Фиг. 4

Изискване за успешно обкръжаване е създаването на вътрешен фронт 
и активно действащ външен фронт при едновременно блокиране на обкръже-
ния противник по въздух и море. Обхватът на обкръжаващия и създаването на 
вътрешния фронт се осъществяват с войски, които действат на фланговете на 
обкръжените групировки. За да бъде изпълнено това, настъпващите, на първо 
място, трябва да се справят с овладяването на пътните възли и преправите на 
пътя за оттегляне на обкръжавания или за подход на неговите резерви. 

Фиг. 5
Именно това не бива да допуска застрашеният от обкръжаване коман-

дир. Поради тази причина в началото на обкръжението той не трябва да до-
пуска да се получи плътен вътрешен фронт. Войските, действащи по периме-
търа на този фронт, следва да овладяват най-важните външни направления, да 
отхвърлят обкръжаващия колкото е възможно по-далеко от вътрешния фронт. 



56

В някои случаи те могат да изпълняват задачите си и посредством воденето 
на отбрана на изгодни рубежи, като не допускат пробив на обкръжаващия 
към обкръжената групировка, с което тя да бъде разсечена. Обикновено за 
вътрешния фронт на обкръжението се ангажира около половината от обкръ-
жаващата групировка на настъпващите войски. Групировката на силите се 
създава своевременно, още в периода на планиране на операцията или в хода 
на бойните действия в съответствие с възникването на условията за обкръ-
жаване.

Успешното провеждане на обкръжаването в значителна степен ще за-
виси от умелия избор на направление на главния удар. Обикновено той се 
нанася на такова място и на такива направления, които да дават възможност 
по най-кратък път настъпващите войски да бъдат извеждани в тила на обкръ-
жаваната противникова групировка и да се гарантира откъсването ѝ от оста-
налите противникови сили, както и от осигуряването на резерви, средства и 
ресурси. Обкръжаването и ликвидирането на противниковите групировки се 
извършва едновременно, с нанасяне на мощни, съгласувани по време огневи 
удари, като на вероятните направления за оттегляне се изпращат силни пред-
ни отряди и се стоварват въздушни десанти. По главните сили на обкръжени-
те се нанасят разсичащи удари с цел унищожаването им по части. 

Фиг. 6

Препоръчително е направленията за настъпление да се избират така, 
че да способстват обкръжаването на отбраняващия се и последващото му раз-
членяване с цел унищожение. Смята се, че в хода на настъплението могат да 
възникнат условия за обкръжение на няколко направления. При недостиг на 
сили и средства на първо място се цели унищожаването на главната против-
никова групировка или обкръжаването на отбраняващия се с по-малки сили. 

Финалната фаза на обкръжаването е затварянето на двойния обръч 
(фиг. 7). Същността му се състои в свързването на повечето приятелски сили 
и средства в зона, контролирана от обкръжаващия. 
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 Фиг. 7

Следователно би било необходимо да се унищожат обкръжаваните 
противникови елементи, намиращи се между вътрешните и външните сили и 
средства, преди затварянето да бъде осъществено. Това е една от най-важните 
фази на обкръжаването. Докато създаването на изгодни условия за обкръжа-
ване на противника може да е плод на случайност, грешка на противниковия 
командир или на благоприятно стечение на обстоятелства, то при последната 
фаза на обкръжаването нищо не бива да се оставя на случайността.

 Във връзка с това, а и в интерес на въпросите, свързани с излизането 
от обкръжение, е целесъобразно да се разгледат някои основни моменти по 
организацията и изпълнението на тази фаза, с които е необходимо да бъде за-
познат всеки командир, изправен пред заплахата от попадане в обкръжение. 
Той трябва да познава както своя противник, така и всяка от следващите ха-
рактерни особености, да не му позволява да реализира всичко, описано като 
изисквания в тази последна и решителна и за двете страни фаза от операци-
ята по обкръжаване.

Затваряне на обръча. Целите и условията за обкръжаване могат да са 
част от концепцията на операцията от самото начало. Погледнато от друг ас-
пект, те могат да се наложат в хода на друга операция и следва да се планират 
при изгодно за неговото провеждане стечение на обстоятелствата. Във всеки 
случай детайлите по планирането трябва да се разпространят своевременно 
до всички командири, имащи отношение към тях. Мисията за изпълнение 
на обкръжаването винаги следва да се възлага в контекста на последващата 
мисия на формированието, отчитайки включените в нея сили и средства. При 
планирането на тези действия вниманието на обкръжаващите трябва да е на-
сочено към:

– организирането на взаимодействието между участващите в опера-
цията сили и средства;

– командните взаимоотношения между участващите сили и средства;
– комуникациите между участващите сили и средства;
– координиращите мерки за управление.
Най-често затварянето на обръчите на обкръжение се изпълнява по-
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средством съединяване. Вижданията за операциите за съединяване са свър-
зани с дефинирането на различните ситуации, при които този вид операции 
могат да възникнат и да бъдат приложими. 

Операциите по съединяване се провеждат, за да се свържат две при-
ятелски формирования в зона, контролирана от противника. Следователно 
би било необходимо да се унищожи противникът между тези формирования, 
преди да се осъществи съединяването. Двете сили могат да се придвижват 
една към друга или да са разположени на място. Те могат да имат еднакви 
или различни мисии.  

Естествено е усилията на обкръжаваните да бъдат насочени към оп-
ределяне и реализиране на ефективни мерки, които да не допуснат всичко 
или всяко едно от вече изброените мероприятия. Във всяко свое действие те 
трябва да търсят начин да намерят слабото звено на сключващата се около 
тях верига, за да могат да я разкъсат. Познаването на противниковата систе-
ма, начинът, по който действа в такива условия на обстановката, ще помогне 
за разбирането на процесите, които тя реализира.  

Обкръжаваният командир следва да е наясно с посочените особе-
ности и когато и където му се разкрие благоприятна възможност – да ги 
осуети, като се възползва от нея.

Добиване на информация и разузнаване. Обкръжаващите сили и 
средства ще се нуждаят от обмен на информация и разузнавателни данни за 
разположението на обкръжавания и неговите силни страни, а освен това и от 
подробности за местността с оглед на успешното провеждане на операцията. 
Разузнавателните сили и средства, които както при всички операции се дви-
жат пред основните сили и средства, могат да бъдат ползвани за събиране на 
тази информация. 

Маньовър. Операциите по обкръжаването са настъпателни по своя 
характер. Количеството сили и тяхното построение се определят от потреб-
ностите за извършване на обкръжаването и необходимата бойна мощ за про-
веждане на последващата мисия. Танковете и механизираните формирования 
от тежък тип са най-подходящи и най-често се ползват за тези задачи. Те 
са особено полезни там, където е налице изискване за съкрушителна огнева 
мощ, маневрени и ударни възможности за пробив в противниковите позиции. 
В тези действия осигуряването на свобода на придвижването е от изключи-
телно важно значение. Разчистването на пътищата, маршрутите и загражде-
нията е решаващо за своевременното финализиране на операцията.

Огневата поддръжка също има своята роля в това направление. От 
значение за умелото използване на огневата мощ са следните особености:

• За артилерията – управлението на огъня трябва да спомага за точ-
ното и прецизно изпълнение на обкръжаването, за да се избегне допускането 



59

на загуби от приятелски огън. Обикновено мерките за управление на огне-
вото поразяване са разработени съвместно от координаторите за огневата 
поддръжка на обкръжаващите сили. Необходимо е провеждането на тясна 
координация, и то по фази с особено внимание на тия от тях, при които огъ-
нят на едното формирование може да засегне другото. Тази особеност е слабо 
място, критична уязвимост, която обкръжаваният би могъл също да използва 
в свой интерес. 

• За авиацията – вниманието постоянно трябва да е насочено към 
управлението на авиационната поддръжка в зоната между противостоящите  
сили при подхождането им към зоната за затваряне на клещите по същия на-
чин, както това се случва и с противовъздушната отбрана (ПВО) като елемент 
от защитата на отбраняващите се войски. Електронната война е от изключи-
телно значение за координираните действия при обкръжаване. Използването 
на средствата за електронната война трябва да е внимателно координирано, 
за да се избегне взаимното възпрепятстване или дублирането на задачите.

• Защитата на силите е от изключителна важност за обкръжаващия 
командир. Необходимо е да се вземат всички мерки, за да се гарантира на-
пълно, че средствата за ПВО на нито едно от двете страни (обкръжаващ/об-
кръжаван) няма да въздействат на авиацията, която действа в интерес на дру-
гата страна. Връзките им с авиацията, действаща в интерес на операцията, 
са важни и това следва да се знае, разбира и използва по всякакъв начин от 
обкръжавания командир. Той задължително ще търси начин да разстрои този 
елемент от защитата на силите, за да може да отслаби обкръжаващите го във 
физически и морален план.

• По отношение на придвижването и възпрепятстването на придвиж-
ването в операциите по обкръжаване е ясно, че се изискват значителни уси-
лия за координиране на инженерните мероприятия. Инженерните задачи на 
обкръжаващите включват:

– осигуряване на придвижването чрез разчистване и поддръжка на 
направленията за обкръжаване и зоните за затваряне на обръчите на обкръ-
жението;

– защита на фланговете по време на подхода и при обкръжаването по-
средством използването на средства за ускорено изграждане на препятствия 
или устройване на заграждения (дистанционно устройване на минни полета);

– устройване на проходи в заграждения.
Всички тези мероприятия са немислими без адекватното осигу-

ряване на анализираните способности. Комплексността в този тип опера-
ции е по-силно изразена в сравнение с всички останали. Съображенията са 
както при настъпателните операции, но може да се наложи обмисляне и на 
някои допълнителни съображения от рода на:
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– разстояния и пространствени параметри на обръчите на обкръжение;
– времето, за което се очаква да завърши обкръжаването; 
– какви са планираните операции или движението вън от зоната на 

обкръжаване;
– какви се очаква да бъдат нуждите от попълване на запасите; 
– доколко линиите на доставки ще са осигурени от силите и сред-

ствата.
Осигуряването е критична точка за операцията, критично уязви-

мо място по отношение на всяка способност на обкръжаващите. Сле-
дователно командирът на обкръжаваните е длъжен да търси всяка въз-
можност да въздейства върху тях.

Командването и противоборството на командирите е това, което 
може да превърне победата в поражение. Моментът на контакт в зоната на 
обкръжаване (затварянето на клещите) може да доведе до определени про-
блеми, което налага определянето на един командир в зоната. Тази процедура 
ще е нормална при значителна разлика в категорията на силите и средствата, 
които участват в операцията. Там, където е възможно, командирът трябва да 
се определи предварително, по време на планирането на операцията, и то 
достатъчно, за да има възможност действията да се планират. Времето или 
условията при които командването се съвместява, трябва да са ясно опреде-
лени. Основните мерки по управлението изискват поставяне на ударението:

– върху направленията за настъпление или рубежите, до които дости-
гат силите, участващи в обкръжаването;

– обектите за овладяване и/или зоните, в които силите и средствата ще 
действат;

– участъка от местността, където ще бъде установен контактът между 
обкръжаващите;

– разчета на времето за включените в операцията сили и средства и 
по-специално времето на обкръжаване;

– мерките за управление на средствата за огнева поддръжка и по-точ-
но зоните, забранени за огън, линиите за прекратяване на огъня и сигналите 
за прекратяване на огъня.

Комуникации. Свръзката между участващите сили и средства е ва-
жна. В условията на този вид действия тя би могла да се води основно по ра-
диосредства. Повечето от подробностите за свръзките следва да са изложени 
в плана на командира. Когато това не е възможно, отговорностите и мерките 
за осигуряване на свръзката се поделят. Мерките включват:

– изпращане на групи или офицери за свръзка;
– пароли или визуални идентификационни сигнали;
– рубежи за докладване и ориентири;
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– работни честоти, позивни, кодове, процедури за радиообмен.
Такъв тип информация е ценна за всеки застрашен от обкръжаване 

командир и отговорността да я оповести като приоритетна е негова. 
Изпълнението на операциите по окончателното затваряне на обръча 

може да протече по няколко способа, всеки със своите особености и изисква-
ния. Първият случай е, когато едно движещо се и едно стационарно разполо-
жено (вече достигнало определения рубеж) формирование затварят обръча. 
Тогава се спазват следните основни процедури:

• Основните съображение в този вид операции е бързината на затваря-
нето на обръча, за да се намали способността на обкръжавания да реагира и 
се намали максимално уязвимостта на собствените сили и средства.

• Позициите на сухопътните сили и средства трябва да са съгласувани 
и движещото се формирование да знае месторазположението на охранител-
ните елементи на стационарното.

• Стриктно да се спазват определените линии за координиране на огъ-
ня, за да не се допусне взаимно поразяване и братоубийство.

• За движещото се формирование операцията може да се заключава 
в предварително планирана атака или ако обстоятелствата предоставят въз-
можност, в по-ускорено придвижване и сближаване с обкръжаващия.

• След приключване на обкръжаването движещото се формирование 
може да присъедини (преподчини) стационарното или да премине през бой-
ния му ред, а в някои случаи да обходи и да продължи с атаката на обкръжа-
вания. В случай че силите и средствата продължат атаката заедно след об-
кръжаването, е необходимо да се определи един командир и за двете сили и 
средства. Последващите действия трябва да се инициират колкото е възмож-
но по-бързо, за да се развие успехът, постигнат от обкръжаването.

Вторият случай е обкръжаване от две движещи се сили. При него ус-
пешното провеждане на операцията е затруднено и обикновено се води с цел 
да се завърши обкръжаването в съкратени срокове. Идентифицират се първо-
началните и последващите точки на среща, които определят разграничител-
ните линии на обкръжаващите сили и средства. В хода на последната фаза на 
операцията скоростта на напредване на формированията следва внимателно 
да се съгласува и ръководи. Разузнавателните елементи трябва да се стремят 
да установят контакт с разузнавателните елементи от друго формирование, 
колкото е възможно по-рано. Постоянният обмен на данни и разузнавателна 
информация е задължителен, за да се потвърди валидността или се установи 
необходимостта от промяна на първоначалните планове. При по-нататъшно-
то сближаване нараства необходимостта от повишаване ефективността на 
управлението, за да се избегнат инциденти и не се допусне обкръжаваният да 
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се възползва от това и да се изтегли. 
Най-често обкръжаваният командир може да очаква, че спрямо 

него обкръжаващите ще изпълняват задачи от типа на изолиране, за-
държане, унищожаване, приковаване, преграждане. 

Необходимо е да отчетем с какво са характерни тези задачи, какви са 
тяхната същност и съдържание, за да се изясни какви задачи може да се нало-
жи да организира и изпълнява обкръженият командир.

Изолирането се характеризира с това „да се лиши напълно про-
тивниково формирование от източниците на поддръжка и осигуряване, за 
да бъде лишено от свободата му на действие и да се предотвратят всякакви 
контакти с други противникови сили“.51 „Това е тактическа задача, възложена 
на формирование да отдели физически и психологически обкръжаващия от 
неговите източници на поддръжка, да се лиши обкръжаваният от свобода на 
придвижване и се лиши той от възможността за контакт с други противни-
кови сили. На изолирания противник не бива да се дава възможност да се 
чувства в безопасност на позициите си. Изолирането се изпълнява, за да се 
лиши напълно от, тоест да се прекъснат всички връзки както физически, така 
и психологически на изолираното формирование с главните сили. Критерий 
за успех на мисията е степента на изолация на обкръжаващия.“52 

Задържането по своя характер е „ограничаване на свободата на ма-
ньовъра на противникова сила в специфичен участък от местността“.53  Или 
с други думи, „да задържа, сдържам или обкръжавам войските на против-
ника, или карам противника да съсредоточи активността си на даден фронт, 
възпрепятствайки го по този начин да изтегли част от войските си, за да ги 
пренасочи на друго направление“.54  

Задачата „задържане“ обикновено се ползва при разработването на 
операции по приковаване и нанасяне на удари. Концепцията за задържане 
на противника в определено място и време за планирано нанасяне на удари 
е основната разлика между „задържам“ и „приковавам“. Задържането обик-
новено се характеризира с това, че на обкръжаващите сили се възлага задача 
за насочване (водене) на противника в район, където да бъде удържан и да се 
създадат условия за нанасянето на действителен удар, за последващо унищо-

51 NATO – STANAG 2287 Mission Task Verbs for Use in The Planning аnd Dissemination of 
Orders - ATP-112 Edition A.
52 Енев, Емил. Тактически глаголи за поставяне на задачи за употреба при планиране 
и разпространяване на заповеди. [Учебник]. София: Военна академия „Георги Стойков 
Раковски“, 2011. 
53 NATO – STANAG 2287 Mission Task Verbs for Use in The Planning аnd Dissemination of 
Orders – ATP-112 Edition A.
54 A-AD-121-AAP/JX-001 NATO Glossary of Terms and Definitions (AAP-6). 
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жение, каквато е една от целите на обкръжаването. Това предполага високи 
изисквания по отношение на координацията между задържащите и ударните 
формирования. От задържащите сили може да се изиска да обезопасят пози-
циите (рубежите) за атака, изходните райони, районите за съсредоточаване 
или да осигурят огнева поддръжка. 

Понякога формация (обикновено от по-високо тактическо ниво) може 
да получи задачата да задържи противникови сили без наличие на ударни 
сили в рамките на замисъла. Нормално е в такава ситуация да се наложи вли-
зане в бой с част от противниковите сили, за да бъдат организирани и се 
задържат, така че да се осигури свобода на действие на обкръжаващите и се 
съсредоточи бойната им мощ другаде на бойното поле. Когато задържането 
се използва, в този смисъл е важно да се гарантира, че задържащите сили раз-
полагат с достатъчна бойна мощ, за да установят и поддържат необходима-
та малка дистанция на контакт с противника. При така очертаната ситуация 
задачата „задържане“ включва значително повече задачи от „блокирам“, тъй 
като противникът трябва да бъде насочен в зоната за задържане и да оста-
не там. При опит да напусне района (особено при опит за пробив на обкръ-
жението и придвижване за среща със сили извън зоната на обкръжението) 
задържащото формирование трябва да предотврати неговото придвижване. 
Задържането може да се измерва с географски или времеви параметри. Тази 
задача е пряко свързана с други тактически задачи, характерни за провежда-
нето на обкръжаването „прикови“, „изолирай“, „унищожи“. 

Задържането се различава от изолирането основно по намеренията и 
е пряко свързано с наличните ресурси, с които разполага обкръжаващият ко-
мандир. Докато определението за задържам може да изразява концепцията 
за обграждане на противника, то изолирането се прилага, за да се предотвра-
ти пренасочването на противниковите сили в друго направление. Не е необ-
ходимо и рядко ще са налице достатъчно ресурси за обкръжаване на против-
никовите сили. Да изолираш преднамерено е значително по-голяма задача с 
използването на значително по-големи ресурси от мисията „задържане“. 

Критерий за успех на мисията е степента на ограничение на против-
никовата свобода на придвижване в определения участък.

Да бъде унищожен противникът като задача означава „да се на-
несат такива загуби на определен обект или ресурс, че да е безполезен и не-
използваем от противника без неговото възстановяване“.55  Това е „1. Такти-
ческа задача за физическо довеждане на противникови сили до състояние на 
пълна загуба на бойна ефективност и невъзможност за възстановяването ѝ. 2. 

55 STANAG 2087 Mission Task Verbs for Use in the Planning and Dissemination of Orders – 
ATP-112 Edition A. 
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Да причиниш такива загуби на определена цел, че тя нито да може да функ-
ционира, нито да биде възстановена до състояние на годност за използване, 
без да е необходимо продължителното ѝ възстановяване. В авиацията такива 
мисии изискват 70% загуби/унищожение на противниковите сили. В артиле-
рията – 30%“.56   

Тактическата задача унищожаване изисква прякото и непрякото огне-
во въздействие да се прилага спрямо противник в такава степен, че поне-
сените от него загуби да доведат до сриване на предварително създадената 
организация от противостоящите. Трудно е да се определи нивото на загуби 
в хода на бойните действия, което би осигурило изпълнение на условията за 
реализиране на мисията. В общи линии и самият командир, възлагащ миси-
ята „унищожение“ ще бъде затруднен да определи точно необходимото ниво 
на желания ефект. 

Идентифицирането на отделна единица, бойна техника или част от 
екипировката е относително лесно да се потвърди. Унищожението им, да се 
унищожи определена способност или елемент от формирование или част, е 
значително по-трудно. Успехът при изпълнение на задачата „унищожаване“ 
е в голяма зависимост от противниковото определение (разбиране) за бой-
на неефективност. Мисията „унищожение“ изисква допълнително внимание 
при разположението и създаването на построението на силите. То трябва да е 
такова, че да предотврати оттеглянето или извеждането на противника от зо-
ната на обкръжението, преди да се достигне желаното ниво на унищожение. 
На 100% унищожение на противника не е препоръчително освен в случаите, 
когато е изрично формулирано като задача. Например 100% унищожение на 
определени противникови способности може да е желано, но неизгодно по 
отношение на разхода на ресурси за постигането му. 

Изпълнението на задачата за унищожение на противника не е свър-
зано с овладяването на определен район/терен. Затова е важно да се прави 
разлика между противника и района (терена), който заема. Когато теренът е 
важният аспект, по-подходящата дума за формулирането на мисията е „овла-
дяване“, понеже се печели необходимият ни терен и се изисква прочистване 
на противника от него. Тази разлика налага използване само на необходимата 
сила и разход на ресурси за спечелване на терена.

Критерий за успех на мисията е постигането на ефекта на неспособ-
ност на противника за водене на бойни действия.

За разлика от предните тактически задачи задачата „да приковеш“ 
може да се прилага както спрямо обкръжения командир, така и по отноше-
ние на силите извън зоната на обкръжението, които се опитват да деблокират 

56 AAP 6B Military Symbols for Land Based Operations, p. 269. 
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попадналите в обкръжение. Най-общо „приковѝ означава да се попречи на 
противника да придвижи която и да е част от своите сили от определено мес-
тоположение за определен период от време“.57 

„Това е тактическа задача, при която се предприемат действия, кои-
то да попречат на противника да придвижва (извежда) каквато и да е част 
от своите сили от определен район, обект, участък от местността и/или за 
определен период от време посредством обхват или обкръжаване, за да се 
предотврати тяхното оттегляне с цел използване за друга задача“.58  

„Да се прикове“ най-често се ползва при развитието на бойни дейст-
вия между две динамични сили – концепцията „приковѝ-ударѝ“, каквито са 
обкръжаващите и силите извън зоната на обкръжение. Тази задача често се 
смесва със „задържам“, „блокирам“, „изолирам“. Основната разлика между 
тактическите задачи и избора на най-важната и най-подходящата за конкрет-
ната тактическа ситуация на обкръжаването на противник е съсредоточава-
нето върху конкретния противник. Във варианта, когато обкръжените сили 
водят отбранителни действия, динамиката на приковаването на противника 
за последващо нанасяне на удар (най-вероятно за унищожаване) е най-наг-
ледният пример за използването на глаголите „блокирам“ и „задържам“. При 
настъпателни операции динамиката на сковаването се променя в резултат на 
това, че противникът (обкръженият) е позициониран за отбрана (обикнове-
но позиционна) и неговото местонахождение е известно или ще се установи 
посредством разузнаване. Динамиката на приковаването следва да създаде 
условията за нанасяне на удар посредством задържането на противника в ра-
йона на обекта. 

Идентично – при положение че определената за въздействие против-
никова групировка се придвижва (деблокиращата групировка извън зоната на 
обкръжението) – от обкръжаващите се очаква да създадат условия за нанасяне 
на ефективен удар, като създаде условия да спре и задържи противниковите 
сили до нанасяне на ударите по обкръжените и постигане на желаните ефек-
ти. Когато няма намерение да нанася удари, противникът поне се блокира. 
Сходна е ситуацията, когато намерението е да се задържи противникът и да 
бъде лишен от възможността да използва такава бойна мощ, че да въздейст-
ва решително на действията на обкръжаващите спрямо обкръжените. В този 
случай извън рамките на плана ни да нанесем удар, мисиите „изолиране“ и 
„задържане“ са по-подходящи от приковаването. 

57 NATO - STANAG 2287 Mission Task Verbs for Use in The Planning аnd Dissemination of 
Orders - ATP-112 Edition A. 
58 Енев, Емил. Тактически глаголи за поставяне на задачи за употреба при планиране и 
разпространяване на заповеди... 
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Има и трети вариант на развитие на ситуацията. Когато и двете про-
тивостоящи страни имат намерения да водят настъпателни действия, е веро-
ятно създаването на условия за срещен бой. Приложимостта на концепцията 
„приковѝ – ударѝ“ тук важи с пълна сила, а задачата „приковѝ“ абсолютно 
пасва като съдържание на мисията за единицата, която трябва да спре, а след 
това да задържи противника за последващ удар. Тази ситуация е изключи-
телно интересна, защото може да се приложи както за противопоставянето 
между обкръжен (при пробив) – обкръжаващ, така и за противопоставянето 
обкръжаващ – деблокиращ. Критерий за успех на задачата е противниковите 
сили да са лишени от свобода на действие.

Преграждането като задача и приковаването могат да се прилагат 
както спрямо обкръжения командир, така и по отношение на силите извън 
зоната на обкръжение, които се опитват да деблокират попадналите в обкръ-
жение. Да преградиш означава „да се задържи противникът на такова отдале-
чение, че да не може да въздейства ефективно на приятелски сили“59. Такти-
ческата задача е ориентирана към лишаването или отказването на противни-
ка от използването на определен район, път или направление за въздействие 
върху обкръжаващите сили. Най-общо тази задача се възприема в смисъла да 
отклониш (противника от), разстроиш (намеренията му) или унищожиш оп-
ределен район (терен), необходим на противника да го използва по определен 
начин, преди да реализира намеренията си спрямо нашите сили. Това може 
да се постигне, като се блокира дадено направление с всякакви средства. Да 
бъде лишен деблокиращият противник от пътища и направления за придвиж-
ване е най-често срещаният подход за решаването на посочената задача. 

Тази тактическа задача обикновено се прилага при операции срещу 
деблокиращите за подпомагане на създаването на условия за успех на опе-
рации по отношение на силите в обкръжението. Поради това преграждане-
то често се ползва за усилване на желания възпрепятстващ ефект, особено 
при използването на авиация за преграждане на направленията за влитане 
на противниковите средства за въздушно нападение. Така могат да се атаку-
ват основни комуникационни линии, за да се осигури общо възпрепятстване 
спрямо определено противниково формирование. 

На високите тактически нива тази задача се ползва за насочване на 
дълбоките операции и да се формулират целите им срещу противниковите 
сили на наши части, работещи за разкриването на противника, и специалните 
сили за постигането на ефекта на преграждането. Например задачата на фор-
мирование за провеждане на дълбоки операции може да звучи така: „Да се 

59 NATO - STANAG 2287 Mission Task Verbs for Use in The Planning аnd Dissemination of 
Orders - ATP-112 Edition A. 
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преградят главните сили на 41-ва бригада или прегради 41-ви самостоятелен 
танков батальон“. И в двата случая фокусът е върху противника, но в първия 
пример преграждането ще произведе общ ефект, докато във втория е насоче-
но към резерва на противника. 

В продължение на изясняване на същността му преграждането се 
ползва и по отношение на терен и е насочено да въздейства на противниково-
то придвижване, например „преградѝ магистрала E6“ (приложение 28). 

Критерий за успех на мисията е вследствие на преграждането  против-
никът да има такова построение на бойния ред (оперативно построение), че 
да няма необходимите способности, за да въздейства на силите от вътрешния 
и външния фронт на обкръжението.
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Трета глава

В ОБКРЪЖЕНИЕ

По своята същност попадането в обкръжение е крайно опасно за оне-
зи, които са в тази роля. На тактическо ниво войските, намиращи се в обкръ-
жение, са подложени на атаки от всички страни и принудени да преминават 
към кръгова отбрана. На стратегическо ниво обкръжаването води до изола-
ция на войските от линиите им за комуникация и осигуряване, лишава ги от 
възможността за подход на сили за подкрепления и резерви, от извозването 
на болните и ранените. Подобна ситуация поставя командването на обкръже-
ните в условията на ограничен избор на варианти измежду бой до последния 
човек или капитулация. Труднопостижими възможности са самостоятелен 
пробив на тактически формирования или упорита отбрана в очакване на про-
бив на обкръжението отвън. Необходимо е да се отчита и това, че в голяма 
част от случаите обкръжението се отразява негативно на бойния дух на об-
кръжените. Това неминуемо води до намаляване на бойната ефективност, до 
случаи на дезертьорство, самоволно предаване в плен. 

Случаи и условия за попадане в обкръжение и за излизане от об-
кръжение. Попадането в обкръжение е загуба на способност на дадено фор-
мирование за физически маньовър в резултат на контрол от противникови 
сили над всички пътища за излаз и усиления (приложение 29). Войсковите 
формирования могат да бъдат обкръжени при водене на бой както при от-
брана, така и при настъпление. Такава ситуация ограничава свободата на 
действие на командира на обкръженото формирование, което рефлектира 
и върху неговия висшестоящ командир. Основната характеристика, която 
отличава обкръжените, е, че атаките могат да идват от всяко направление. 
Поддръжката отвън е затруднена и понякога невъзможна. Тъй като разполо-
жението им е известно на обкръжаващия, обкръжените сили и средства са 
уязвими от всяко въздействие на обкръжаващия. Първото съображение и за-
дача на командирите трябва да е съхраняването на боеспособността, бойната 
ефективност и поддържането на бойния дух. 

Бойни действия в обкръжение и за излизане от него възникват предим-
но в динамична обстановка. Тя притежава твърде противоречиви характерис-
тики, като активност, решителност и непрекъснатост на воденето на боевете; 
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внезапност на действията; комплексно използване на родовете и специалните 
войски и поддържане на непрекъснато взаимодействие между тях; решител-
но съсредоточаване на основните усилия на войските на направлението на 
удара и др.

Типични за боя в обкръжение и за излизане от обкръжение са:
– непрекъснатият стремеж за завоюване и удържане на инициативата; 
– ангажирането на максимално количество противникови войски;
– удържането на район с максимални размери;
– поддържането на взаимодействие с основните сили и средства на 

командването;
– възстановяването на боеспособността с помощта на нестандартни 

способи. 
Главното, което откроява бойните действия в обкръжение и при изли-

зане от обкръжение, е в специфичните условия за водене на боя, което опре-
делено променя съдържанието на задачите, предстоящи за изпълнение. Във 
връзка с това могат да се откроят няколко основни случая за водене на бой в 
обкръжение и излизане от обкръжение. Те са в зависимост от оперативната и 
тактическата обстановка и от вида на боя, който води попадналият в обкръ-
жение.

В зависимост от условията на оперативната и тактическата обста-
новка и концепцията на старшия командир за водене на операцията в 
обкръжение може да се попадне принудително или преднамерено.

Принудителното попадане в обкръжение е вследствие на успех на 
превъзхождащите сили на противника на единия или на двата фланга и сто-
варване на тактически въздушен (морски) десант в тила. При това обкръже-
ното формирование ще бъде подложено на непрекъснати и интензивни удари 
с авиация, артилерия и войски с цел разсичане и унищожаване. Обикновено 
големите тактически формирования могат да попаднат в обкръжение с част 
от състава си. Част от силите и средствата могат да останат извън района на 
обкръжението, а в района на обкръжение да попаднат формирования от други 
съединения. В този случай усилията се обединяват и командването се възлага 
на един от командирите на формированията, попаднали в обкръжение. Всич-
ки обкръжени действат под общо командване независимо от изпълняваните 
задачи и тяхното предназначение до попадането в обкръжение. При този слу-
чай боят е скоротечен, времето за организирането му – кратко, а обстановката 
се променя непрекъснато.

Преднамереното попадане в обкръжение е тактическа обстанов-
ка, реализирана вследствие на:

– неблагоприятното съотношение на силите и средствата и от неизгод-
ното оперативно-тактическо положение на собствените войски;
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– преднамереното попадане в обкръжение може да бъде предизвикано 
от условията на местността, удържането на част от която спомага за изпълне-
ние на задачата на старшото командване.

Вземането на решение за преднамерено оставане в обкръжение обаче 
носи всички рискове, свързани със запазването на боеспособността на форми-
рованията. Подходящо е да бъде планирано на по-високите тактически звена 
и на оперативно ниво. Това е така, защото те имат по-голяма самостоятелност 
и по-големи пространствени параметри в размаха на операциите си. Трябва 
да се има предвид, че се прилага само в краен случай и то само и единствено 
с цел печелене на време за отнемане на инициативата от противника. Целта е 
да се ангажират възможно най-голямо количество сили и средства на против-
ника, с което се отслабва ударната му мощ и се печели време за прегрупиране 
на собствените войски и преминаването им към активни способи за неговия 
разгром, както и за създаване на активно действащ фронт в тила на против-
ника. За целта оставащото преднамерено в обкръжение формирование следва 
да е предварително подготвено, запасено и комплектувано по всички правила 
за бойни действия в обкръжение и с необходимия потенциал за следващ са-
мостоятелен пробив на обкръжението.

Анализът на историческия опит от войните и съвременните теоретич-
ни постановки за водене на бойни действия в условията на маневрена война 
позволява да се определят най-често срещаните случаи за попадне в обкръ-
жение:

• При внезапно нахлуване на противника, в хода на изнасянето към 
районите за отбрана, след влизане в срещен бой с превъзхождащи сили на 
противника, със следващо попадане в обкръжение.

• При пробив в отбраната на съседно формирование се налага да се 
заемат отсечни и запасни позиции, което дава основание за оставане в обкръ-
жение.

• При  участие в контраудар от командването или Сухопътния ком-
понент за възстановяване целостта на държавната граница, ако противникът 
е успял да задържи настъплението на част от контраударната групировка, а 
имащо успех формирование е успяло да се вклини в противниковата отбрана. 
Тогава се налага преминаването му към отбрана за отразяване на удари във 
фланг с последващо попадане в обкръжение.

• При оттегляне, когато противникът успее при паралелно преследва-
не да изпревари обкръжената групировка и овладее рубеж на направлението 
за оттегляне или стовари тактически въздушен десант, се налага преследва-
ното формирование в срещен бой да унищожи заелия пресичащата позиция 
противник. При неуспех на боя възниква случай за попадане в обкръжение. 

Условията за попадане в обкръжение могат да бъдат най-различни. 
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Те имат комплексен характер, а също така са специфични и неповторими. 
Характеризират се:

– с водене на активни и високоманеврени действия от противника, 
които биха довели до нарушаване на огневото и тактическото взаимодействие 
между обкръжаваното формирование и главните сили;

– получаване на големи загуби в личен състав, бойна техника и мате-
риални средства, което изисква провеждането на специфични мероприятия 
за запазване устойчивостта на обкръжените войски;

– ограничено време за организиране на боя в обкръжение и за измене-
ния на бойния ред;

– повишена уязвимост от ударите на въздушния противник;
 – използване на разнообразни форми за осигуряване на обкръжените 

войски;
– повишено психическо напрежение на личния състав и други. 
Особено важни са метеорологичните условия, периодът от деноно-

щието и наличното време като ресурс. Като денонощен цикъл времето оказва 
влияние върху бойните действия предимно за противодействие на обкръжа-
ването. 

Сложните метеорологични условия (мъгла, снеговалеж, дъжд) спо-
собстват за скритото създаване на боен ред за водене на бой в обкръжение, 
извършване на маньовър и прегрупиране на силите и средствата, но и затруд-
няват воденето на разузнаване и огнево поразяване на противостоящия про-
тивник. 

Времето като сезон оказва влияние главно върху маскировката, фор-
тификационното оборудване и психическото състояние на личния състав. 
През зимата маскировката се осъществява по-трудно, фортификационното 
оборудване на района на обкръжението се провежда с големи усилия, морал-
но-психическото състояние на личния състав на обкръжената групировка е 
понижено.

Най-голяма тежест има продължителността на времето, защото се от-
разява непосредствено върху боеспособността на попадналото в обкръжение 
формирование. Колкото повече време води бой в обкръжение, толкова пове-
че се снижава неговата боеспособност, отдалечението между вътрешния и 
външния фронт на обкръжението се увеличава и възможността за излизането 
от обкръжение намалява.

За успешното водене на бойните действия в обкръжение е необходимо:
– да не се допуска стесняване на границите на заемания район;
– да не се позволява разчленяване на обкръжените войски;
– да не се губи непосредственото съприкосновение с противника;
– да се избягва съсредоточаване на собствените сили и средства за 
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по-голям период от време, защото лесно могат да бъдат подавени и поразени 
с ударите на противниковите оръжия.

Разнообразни са физикогеографските условия, при които може да се 
води бой в обкръжение. Те ще оказват влияние върху бойните действия още 
при противодействието на обкръжаването, на заповяданото за преграждане 
направление и районите за съсредоточаване на силите и средствата, попадна-
ли в обкръжение. От тях ще зависи определянето на направленията за изли-
зане от обкръжение.

Планинско-гористият характер на местността оказва благоприятно 
влияние и върху защитата от високоточните оръжия на противника и елек-
тронното му разузнаване и въздействие. Равнинната местност не позволява 
скрито създаване и разполагане на елементите от бойния ред, необходим за 
воденето на боя в обкръжение. Тя не осигурява защитата им от високоточни-
те оръжия и радиоелектронните средства на противника.

Друго условие, което влияе върху бойните действия в обкръжение, 
са урбанизацията на района и етническият състав на населението. При по-
падането в обкръжение в райони с развита инфраструктура на населените 
места и компактно етническо население, симпатизиращо на обкръжените или 
от същия етнос, условията за запазване на боеспособността са добри. Това 
способства за повишаване на защитеността, а местното население може да 
оказва помощ на обкръжените войски (например в Ленинград и Сталинград 
по време на Втората световна война).

Развитата пътна мрежа дава възможност за по-бърз маньовър в района 
на обкръжението и снабдяването на формированията с материални средства.

Едно от условията за успешно водене на бойни действия в обкръже-
ние е морално-психологическото състояние на личния състав. Ако е ниско, 
макар и със запазена боеспособност, не може да разкрие в пълен обем своите 
възможности.

Посочените случаи за попадане в обкръжение и условията, от които 
зависи успехът на боя в обкръжение, следва да бъдат анализирани и използ-
вани от командирите при определяне на бойните възможности на формиро-
ванието, попаднало в обкръжение, и организиране на боя.

Бойните възможности на обкръжената групировка се заключават 
в способността ѝ да удържи определен параметър при конкретни условия на 
обстановката за определено време. Влияние върху основните показатели на 
бойните възможности на обкръжената групировка оказват:

– боеспособността на обкръжената групировка;
– пригодността на района/зоната на обкръжението за кръгова отбрана 

(степен на оборудване); 
– съотношението на силите и средствата;
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 – морално-психологическото състояние (моралът, бойният дух и дис-
циплината) на личния състав. Тези показатели сами по себе си не могат да 
илюстрират многообразието на боя. Поради това е възприето бойните въз-
можности на обкръжената групировка да се изразяват чрез огневата мощ, 
ударната сила и маневреността.

За пълно отчитане на бойния потенциал на силите в обкръжение се 
прилагат специфични научно-приложни разработки, като най-често в тях за-
ляга принципът на разделяне на огневите средства на средства за далечно 
огнево поразяване на противника и средства за близко огнево поразяване. 
Към средствата за далечно огнево поразяване се отнасят авиацията, ракетни-
те войски и артилерията, стреляща от закрити огневи позиции, а към сред-
ствата за близко огнево поразяване – танковете, бойните машини на пехотата, 
противотанковите средства, инженерните бойни припаси и огнеметите. 

Разликата в научните разработки по същество е в това, че в някои се 
използват само чисто физическите и математическите подходи на определя-
нето на възможностите на базата на наличните съотношения на въоръжение-
то и техниката на обкръжените и обкръжаващите. В други методики към чис-
то математическото съотношение се отчитат и факторите „морал“ (съчетание 
на боен дух и дисциплина) и „изненада“. В трети се съчетават първите две 
групи фактори, но  допълнени и от нивото на запасяване и качество на дос-
тавките. Естествено е най-реални да бъдат оценките на бойните възможности 
по тази математическа методика, но за сметка на това и рисковете за грешки 
в нея са по-големи, особено когато говорим за оценки, правени от щабове 
извън периметъра на обкръжението. 

Бойните възможности на обкръжената групировка са в непосред-
ствена връзка и зависимост със зоната на обкръжението. 

Параметрите на района, който може да удържа обкръжената групи-
ровка, зависи от количеството и спецификата на формированията, попаднали 
в зоната на обкръжение. Като отчитаме факта, че в обкръжение формиро-
ванията от обкръжената групировка ще попадат след продължителни бойни 
действия, то не може да се приложи класическата методика за определяне на 
бойните възможности на обкръжената групировка за отбрана. 

Обикновено, когато площта на района за кръгова отбрана е малка, се 
предполага, че всички формирования трябва да бъдат разположени в непо-
средствена близост едно до друго. Това обаче не бива да се допуска, защото 
те се превръщат в удобен обект за поразяване от противника, към което той и 
се стреми. Тези са условията, в които обкръжените могат да понесат и ще по-
насят големи загуби. Освен това те позволяват на противника да контролира 
по-добре обкръжените, защото плътността на двата фронта на обкръжението 
ще е много по-висока, а изпълнението на възложените задачи – значително 
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облекчено. За да не се допусне чувствително повишаване на плътността от 
сили и средства на единица площ, е необходимо определено пространство 
между тях, което да дава възможност за извършването на маньовър в района 
на обкръжението. 

В отбранителния бой разсредоточаването на формированията е с кое-
фициент от 2,2 до 3,5. При боя в обкръжение е целесъобразно той да не спада 
под 1,5. Тези параметри на района за кръгова отбрана дават възможност на 
всички формирования на обкръжената групировка да бъдат разположени раз-
средоточено и маньовърът със сили и средства да не бъде затруднен. 

До началото на XXI век се смяташе, че минимално допустимата площ 
на района за кръгова отбрана може да се определи от изискването противни-
кът да няма възможност да води масов артилерийски огън от огневи позиции, 
разположени на единия край на района, по войските, отбраняващи се на сре-
щуположния край. Тези изисквания и математическият апарат, прилаган за 
тяхното определяне, вече не се прилагат. Това е така, защото тактико-техни-
ческите данни на съвременните артилерийски и ракетни системи въоръжение 
са коренно различни. Малка е вероятността противникът да разположи своя-
та артилерия във, между или в непосредствена близост до обръчите на обкръ-
жение. Там тя ще бъде подложена на нежелано от него огнево въздействие. 

Драстичните промени в технологиите, прилагани конвенционално 
в бойните действия, днес правят боя в обкръжение, по-специално огневите 
противоборства, коренно различни. Поради това е необходимо командирите 
да търсят нови подходи, свързани с проблема за защита на силите в обкръже-
ние и съхраняване на тяхната боеспособност. Тук е необходимо да се търси 
и вземе инициативата, да се действа активно, на първо място преемптивно, 
а след това превантивно. Те могат да бъдат предприемани както от силите 
извън обкръжението, така и от обкръжените. Новите типове действия на 
силите в обкръжение са свързани основно с ударната сила на обкръжената 
групировка.

Носител на новите подходи при воденето на боя в обкръжение са тан-
ковите и механизираните формирования. В обкръжение те могат да бъдат из-
ползвани като ударна сила, когато са изведени от непосредствено съприкос-
новение с противника, както и да се използват за провеждане на контраатака 
за унищожаване на ударните сили и възстановяване района за отбрана, за 
унищожаване на стоварени в района на обкръжението тактически въздушни 
десанти или за подобряване района на обкръжението.

Контраатаката най-често се провежда срещу спрян противник, който 
не е имал достатъчно време да организира огневата система, или поради ре-
шителността на боя за обкръжените – срещу настъпващ противник. В първия 
случай е необходимо превъзходство 1,5 или 2:1, а във втория – по-голямо. 
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Такова съотношение може да се създаде при контраатака на батальон срещу 
рота в полосата за осигуряване, не по-широка от 1 километър.

Поради решителността на боя в обкръжение и ангажираността на 
почти всички сили и средства в противодействието на противника трудно 
може да бъде заделен батальон за провеждането на контраатака. Тук е необ-
ходимо да се отбележи, че с цел запазване площта на района на обкръжение-
то, използвайки ударните възможности на формированията от неатакуваните 
участъци на отбраната, той може да бъде преместен в направление, удобно за 
отбрана, с което да се съкратят критичните граници между двата фронта на 
обкръжение.

Възможностите за унищожаване на стоварен въздушен десант зави-
сят от условията за борба с него. Ако десантът се стоварва или придвижва 
към обекта за овладяване, може да се унищожат равни по състав сили. Ако 
противникът е преминал към отбрана, необходимо е превъзходство в сили и 
средства 1,5:1 и повече. Механизираните и танковите формирования от със-
тава на резервите могат да водят бой с тактически въздушни десанти в състав 
до рота. 

При боя в обкръжение за пълноценно използване на ударните въз-
можности важно място заема маневреността на формированията.

Маневрените възможности на обкръжената групировка се измер-
ват с времето, необходимо за осъществяването на маньовър с огън, сили и 
средства. Възможностите за маньовър с огъня представляват способността 
на огневите средства да пренасят огъня от една на друга цел за определено 
време. Те зависят от скорострелността и времето за подготовката на данни за 
стрелба. С формированията се провежда колесен маньовър за:

– промяна на съотношението на силите и средствата по направления и 
рубежи чрез развръщане на резервите, противотанков резерв на огневи рубе-
жи и подвижен отряд за заграждения на рубежи за миниране, както и за про-
веждане на контраатака;

– извеждане на формированията изпод ударите на противника, прегру-
пиране на бойния ред.

Времето за провеждане на маньовър с формированията се определя 
от отдалечението на рубежите за развръщане, възможната средна скорост 
на движение и от мястото на формированията в бойния ред на обкръжена-
та групировка. Времето за маньовър на формированията в хода на боя за 
прегрупиране на бойния ред от една на друга позиция, както и за заемане 
на най-отдалечените рубежи винаги е различно по своята продължителност. 
То зависи от много променливи, като по-значимите от тях са дълбочината на 
района за кръгова отбрана,; тактико-техническите данни на бойната и транс-
портната техника; характерът на терена; нивото на подготовка на водаческия 
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състав; метеорологичните условия, в които се извършва маньовърът; времето 
от денонощието; характерът и плътността на загражденията и системата от 
препятствия в зоната на обкръжението и най-накрая, но не по важност – ха-
рактерът на бойния ред.

Своевременното създаване на бойния ред е едно от най-важните 
условия, осигуряващи успеха на бойните действия в обкръжение. 

Върху формирането на бойния ред основно влияние оказват бойните 
възможности. За точното определяне на бойния ред е необходимо да бъдат 
отчитани и редица показатели, от които по-характерни за боя в обкръжение 
са следните:

• Групировката и действията на противника в хода на обкръжаване-
то на обкръжената групировка. От изключително значение е дали противни-
кът едновременно с обкръжаването пристъпва и към унищожаване на обкръ-
жената групировка, или подвежда нови сили и средства за това.

• Количеството и състоянието на силите и средствата, попаднали в 
обкръжение. Твърде трудно е да се прогнозира какво количество сили и сред-
ства може да попадне в обкръжение, като се има предвид многообразието 
от случаи и условия, при които то може да възникне. Това изисква в хода на 
противодействието на обкръжаването командирите, попаднали в такава ситу-
ация, да разберат кои са другите останали в обкръжение и на базата на тях да 
определят състава на бойния ред на силите под единно командване.

• Времето, за което се прогнозира, че обкръжената групировка ще 
води бой в обкръжение. Ако се отчете, че обкръжението ще продължи кратко 
време, досегашният боен ред може да не се измени съществено, но при усло-
вие че става въпрос за предходни действия в отбрана. Когато става въпрос за 
попадане в обкръжение в хода на настъплението, промяната на бойния ред е 
животоспасяваща. Когато се оцени, че предстои продължителен бой в обкръ-
жение, то бойният ред трябва изцяло да се преустрои.

• Конкретната оперативно-тактическа обстановка, която ще бъде 
твърде сложна, за което командирът на обкръжената групировка трябва да 
задели достатъчно сили и средства за създаването на резерви, за да може сво-
евременно да реагира на всички действия на противника.

• Ограниченията, които налага районът за кръгова отбрана върху 
разсредоточаването на отделните елементи и извършването на маньовър в 
него, за създаване на бойния ред. Особено голямо влияние оказват ограниче-
нията върху защитата на елементите от бойния ред от средствата за поразява-
не на противника и радиоелектронното му въздействие. 

• Отдалечението между вътрешния и външния фронт на обкръже-
нието и възможността на старшия началник да съдейства на обкръжените 
сили при огневото поразяване на противника. 



77

Независимо от трудните условия командирът на обкръжената групи-
ровка трябва да формира построението, нужно за водене на боя в обкръже-
ние, което да осигурява: 

– защита на отделните елементи от ударите на артилерията на против-
ника;

– надеждна противовъздушна отбрана;
– устойчивост на опитите на противника да разчлени и унищожи об-

кръжената групировка на части, възможност за отразяване на танкови атаки 
на противника; 

– нарастване силата на огъня в дълбочина на района на обкръжение;
– огнево и тактическо взаимодействие между отделните елементи от 

бойния ред; 
– възможност за създаване на боен ред за излизане от обкръжение без 

извършването на голям маньовър.
В резултат на направения анализ на бойните възможности и от полу-

чените резултати на тези изисквания в най-голяма степен отговаря следното 
построение на бойния ред: главни сили и общовойскови резерви. Изборът се 
обуславя от фактите, че:

– с противодействието на обкръжаването нараства фронтът на съпри-
косновение с противника;

– предходните боеве са снижили боеспособността на формирования-
та;

– резервите са използвани за провеждане на контраатаки, уплътняване 
на отбраната или за прикритие на застрашените флангове.

Това построение позволява да се прикрие надеждно целият фронт на 
обкръжението, като в същото време се запазят способности за действия при 
заплаха или изненадващо и непредвидено развитие на обстановката. Ето защо 
най-целесъобразно е бойният ред на групировката, попаднала в обкръжение, 
да бъде: главни сили и един-два общовойскови резерва, артилерия, проти-
вовъздушна отбрана, един-два противотанкови резерва; подвижни отряди за 
заграждения; команди за борба с пожари; при водене на бойни действия в 
урбанизирани територии и промишлени зони – отряд за ликвидиране на по-
следствията от промишлени аварии; формирования и органи за логистично и 
медицинско осигуряване и пунктове за управление.

Предназначението на главните сили при боя в обкръжение е преди 
всичко да поддържат непосредствено съприкосновение с противника (с което 
не му се дава възможност за заделяне на сили и средства за създаването на 
ударни групировки на други направления). На второ място, да не се допусне 
стесняване на района на отбраната и разделяне на обкръжената групировка 
на части. На трето място, при вклиняване на противника в района на обкръ-
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жението да го спре на дълбочината на бойния си ред и създаде благоприятни 
условия за неговото унищожаване.  

Ако условията не позволяват унищожаването на вклинилия се против-
ник, то първият ешелон е необходимо да прегрупира силите и средствата си 
на удобен рубеж в дълбочина на района на обкръжението, да нанесе огнево 
поражение на настъпващия противник и окончателно да спре настъплението 
му. Първият ешелон също така може да разшири (премести) района на обкръ-
жението в неатакувани от противника направления, където той има минимал-
ни количества сили и средства, като овладява нови удобни рубежи за преден 
край на района на обкръжението. Това преместване следва да се планира и 
провежда така, че да е насочено към съкращаване на дистанцията между об-
кръжените и силите, останали извън обкръжението.

Характерно за главните сили е, че също могат да формират бойния си 
ред, ешелонирайки го в зависимост от условията на попадане в обкръжение и 
броя маневрени формирования, отнесен към броя на останалите типове фор-
мирования, останали в обкръжение. Това определя и дълбочината на бойния 
им ред. Формированията от главните сили разполагат резервите си в райони 
на вероятните направления за нанасяне на удари от противника, с което съз-
дават необходимата дълбочина и условия за съсредоточаване на усилията. 
Когато физикогеографските условия налагат избора на направление, където 
противникът може да нанесе разсичащ удар, отбраняващият се на това на-
правление е целесъобразно да вземе решение за по-дълбоко ешелониране на 
бойния си ред (главни сили в няколко ешелона и силен общ резерв). Целе-
съобразно е в зависимост от силите и средствата, попаднали в обкръжение, 
след стабилизиране на вътрешния фронт на обкръжението главните сили да 
се усилват с личен състав от небойни формирования, които не са успели да 
напуснат своевременно обкръжения район. Целта е създаването на възмож-
ности на командирите на формированията от главните сили за по-бързото 
прегрупиране и изграждането на боен ред при предстоящо излизане от об-
кръжение.

Резервите и по-специално общите резерви са предназначени за ре-
шаването на „внезапно възникнали задачи“ в хода на бойните действия в об-
кръжение. По правило тези „внезапно възникнали задачи“ при бой в обкръ-
жение не би следвало да възникват поради редица причини. На първо място, 
действията са определено доста статични и по-лесно предвидими. Релефът 
и въобще теренът в зоната на обкръжението се очаква да е добре изучен и 
да бъдат оценени предварително заплахите и рисковете с цел предприемане 
на мерки за тяхното елиминиране. Оценките на съотношението на силите 
в общи линии ще допринесе за определяне на критичните зони и моменти. 
Постоянният боен контакт дава по-добри възможности за предвиждане на из-
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ненади от всякакво естество и работа за недопускане на тяхното възникване. 
Тези оценки дават възможност на обкръжения командир да прецени времето 
и мястото и най-вероятно състава на резерва, който ще му се наложи да из-
ползва. Най-голяма е вероятността резервите да изпълняват някоя от следни-
те задачи: 

– окончателно спиране на вклинил се в района на отбраната против-
ник и уплътняване на първата позиция или с развръщането си на огневи рубе-
жи не допускат разчленяване на обкръжената групировка;

– провеждане на контраатаки за унищожаване на вклинилия се про-
тивник и възстановяване на пространствените граници на района на обкръ-
жението;

– смяна на формирование от главните сили, загубило своята боеспо-
собност;

– преграждане на направления, неприкрити до началото на боя в об-
кръжение с войски, на които противникът е настъпил, борба със стоварени в 
района на обкръжението десанти на противника.

Опитът сочи, че за боя в обкръжение е целесъобразно да се създадат 
два резерва. Това се налага от възможността на противника да нанася раз-
сичащите си удари на повече от едно направление. Също така повечето на 
брой резерви позволяват своевременно да се противодейства на противника 
на повече (две) застрашени направления. Те могат да бъдат в променлив със-
тав, зависещ от степента на заплахата и риска, който се очаква да възникне 
вследствие действията на противника. Пагубно ще бъде за командир в обкръ-
жение да приеме твърд и непроменлив брой и състав на резервите си. Тяхно-
то количество, мащаб и способности следва да бъдат адаптирани постоянно, 
в съответствие с промените в обстановката и предвижданията на командира 
за вероятните заплахи. Без да изпълни тези изисквания, той не би могъл да 
запази своята гъвкавост и свобода на действие, които в условията на обкръ-
жение са доста ограничени. 

Във връзка с посоченото резервите трябва да заемат райони, отстоящи 
на достатъчно разстояние от вътрешния фронт (линията на съприкосновение 
с противника) на вероятните направления за нанасяне на разсичащи удари. 
Това разстояние следва да осигурява те да бъдат извън обсега на масовия 
артилерийски огън на противника, както и своевременно изпълнение на зада-
чите на всички застрашени направления.

Така например на резервите в условията на обкръжение е необходимо 
време за провеждането на контраатаки или за развръщането им на огневи 
рубежи. Времето за осигуряване на развръщане се определя при следния раз-
чет:

– време за напускане на района;
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– време за движение;
– време за развръщане на рубежа. 
Това време осигурява едновременното изпълнение на задачите от ре-

зервите във всички застрашени направления, като същевременно им дава въз-
можност да действат самостоятелно на отделни направления и съвместно на 
едно направление.

По-голямата част от артилерията, попаднала в обкръжение, е целе-
съобразно да се използва централизирано, като това се прави с цел най-ефек-
тивното ѝ използване, надеждно управление и тясно взаимодействие с обкръ-
жените войски. Необходимо е тя да се подготви за водене на огън в условията 
на кръгова отбрана и да извършва маньовър за отразяване на атаките, ако се 
налага и с водене на огън с право мерене от което и да е направление. За цел-
та е целесъобразно създаването на единна артилерийска група, защото тук 
съществува условието за попадане в обкръжение на сили от различни фор-
мирования. Това предполага, че такава групировка не е била част от бойния 
ред преди попадането в обкръжение. Останалите в района на обкръжението 
артилерийски формирования, които не са били от състава на обкръжената 
групировка, се преподчиняват на командира на обкръжената групировка и 
изпълняват поставените задачи. Когато се окаже, че в състава си обкръжената 
групировка има достатъчно артилерия, може да бъде заделен ресурс, който да 
се предаде на командирите, отбраняващи се на направлението на разсичащи-
те удари на противника.

Огневите позиции на артилерията следва да се избират на танко-
опасни направления, зад първоешелонните формирования на отдалечение от 
предния край, с което се осигурява още един рубеж на противотанковата от-
брана. За нейното уплътняване част от артилерията (особено самоходната) е 
целесъобразно да се заделя за стрелба с право мерене.

При боя в обкръжение артилерията изпълнява следните задачи:
 – унищожаване на високоточните оръжия на противника; 
– поразяване на войските му, извършили непосредственото обкръже-

ние, и подхождащите за нанасяне на разсичащи удари;
– подавяне на артилерията;
– унищожаване на пунктовете за управление и средствата за радио-

електронно въздействие;
– унищожаване на противник, вклинил се в района на обкръжението, 

както и на стоварени въздушни десанти;
– артилерийска подготовка и поддръжка на контраатаките на резер-

вите. 
Освен това в хода на боя в обкръжение артилерията прикрива с огън 

фланговете на формированията, както и брешовете/коридорите, образувани 
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в резултат на противниковите удари; извършва дистанционно миниране; ос-
ветява местността при бойни действия нощем; поразява осветителните сред-
ства и прибори за нощно виждане на противника.

Решаването на този голям обем задачи от ограниченото количество 
артилерия, с която разполага командирът на обкръженото формирование, при 
боя в обкръжение изисква: 

– поразяването на противника да започне на по-голяма дълбочина; 
– извеждане на самоходната артилерия за стрелба с право мерене;
– намаляване на разхода от снаряди чрез повишаване точността на 

данните за стрелба;
– използване на нови видове боеприпаси (активно реактивни, самона-

сочващи се, боеприпаси с обемен взрив, снаряди с повишена мощност, с кон-
тактни и дистанционни взриватели), при които ефективността на стрелбата 
се повишава от три до четири пъти. 

Основните усилия на средствата за противовъздушна отбрана при 
боя в обкръжение е целесъобразно да се съсредоточат за:

– прикриване на пунктовете за управление, артилерията на огневи по-
зиции, както и по време на маньовър със сили и средства;

– бойните редове на формированията, отбраняващи се на направлени-
ята, където се очаква противникът да нанесе своите разсичащи удари; 

– площадките за кацане на вертолети, логистичните формирования;
– за борба с въздушните десанти на противника в полет и при хвърля-

не (стоварване).
За изпълнението на тези изисквания е целесъобразно в обкръже-

ние формированията за ПВО да използват обектовия способ на прикритие. 
Включването на разнотипни формирования, въоръжени с различни компле-
кси, имащи различни възможности по зони за разузнаване и поражение, поз-
волява унищожаването на въздушния противник не само над обкръжените 
формирования, но и на подстъпите към тях. Необходимо е те да се развръ-
щат зад първата позиция, встрани от вероятните направления за нанасяне на 
разсичащи удари, на вероятните направления за влитане на противниковата 
авиация.

Характерно за боя в обкръжение е, че формированията за противовъз-
душна отбрана се използват предимно от засада и като извършват непрекъс-
нат маньовър при взети необходими мерки за защита от противниковите сред-
ства за поразяване. Анализът на опита от локалните войни в Близкия изток 
показва, че изненадата при използване на средствата за ПВО, в съчетание с 
високите маневрени и огневи възможности, е позволила да бъдат нанесени на 
въздушния противник значителни загуби, с което е запазена огневата система 
на зенитните средства. Ако в района на обкръжението са попаднали и други 
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средства за противовъздушна отбрана, с цел да се осигури по-ефективното 
им използване може да се обединят в единна ракетноартилерийска група.

В хода на бойните действия в обкръжение противотанковите резерви 
се използват за унищожаване на проникналите в района на обкръжението 
танкове и бронирани средства, за прикриване на застрашените танкоопасни 
направления и брешове/коридори, образувани в резултат на противниковите 
удари, за осигуряване на междините, откритите флангове, както и за прикри-
ване на резервите, провеждащи контраатака.

Голямата дължина на фронта на обкръжението, възможностите на 
противника да нанася едновременно удари в няколко направления, както и 
ниската плътност от противотанкови средства изискват при боя в обкръжение 
създаването на два противотанкови резерва. Обикновено те се създават от 
щатните противотанкови формирования на попадналите в обкръжение ме-
ханизирани части и съединения. В други случаи такива резерви могат да се 
създадат и от танкови или механизирани формирования, въоръжени с про-
тивотанкови управляеми ракети. Целесъобразно е тези формирования да се 
вземат от отбраняващия се командир, в чийто участък за отбрана местността 
е недостъпна за танкове. При попадане в района на обкръжението на друга 
противотанкова артилерия тя също може да бъде привлечена за сформиране 
на допълнителен противотанков резерв.

Целесъобразно е противотанковите резерви да се разполагат в отдел-
ни райони в близост до пътища, осигуряващи защитата от противниковото 
разузнаване и своевременен маньовър във всяко танкоопасно направление, 
като им се определят толкова рубежи за развръщане, колкото е необходимо 
съобразно терена и предполагаемото количество танкови формирования на 
противника. Също така за пълното използване на възможностите на проти-
вотанковите резерви е необходимо те да заемат рубежите не срещу настъп-
ващите танкове, а флангово, с отстъп и в съчетание на леките с по-тежките 
противотанкови средства, при което се създава огневи чувал. 

При попадане в обкръжение следва да бъдат създадени минимум два 
подвижни отряда за заграждения, които да действат в най-тясно взаимо-
действие с противотанковите резерви. В зависимост от това с какви инже-
нерни формирования разполага обкръжената групировка, е целесъобразно 
съставът на подвижните отряди за заграждения да бъде до сапьорно форми-
рование. Те трябва да се разполагат в райони в близост до тези на противо-
танковите резерви и с готовност да се развръщат на няколко рубежа за мини-
ране. Предназначението на подвижните отряди за заграждения е всеки от тях 
да се развърне на достатъчно количество рубежи и да устрои необходимите 
за сковаване на маньовъра на противника взривни заграждения.

Освен посоченото старшият командир може да използва подвижен 
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отряд за заграждения при възможност за неговото сформиране, създаден на 
базата на вертолети или самолети, оборудвани за миниране от въздуха, или 
чрез дистанционно миниране с реактивни артилерийски системи от силите, 
останали извън обкръжението.

В зависимост от района на обкръжение командирът на обкръжената 
групировка може да определи команди за борба с пожари, отряд за ликвиди-
ране на последствията от промишлени аварии и др. Тези елементи са с непо-
стоянен състав и се създават в хода на противодействието на обкръжаването. 

Адекватността на логистичното осигуряване е жизненоважно за 
съхраняване боеспособността на попадналата в обкръжение групировка. 
При заплаха от обкръжение е особено важно командирът своевременно да 
реши въпроса за най-целесъобразното разположение на формированията 
за логистично и медицинско осигуряване в съответствие с развитието на 
бойните действия. Поради въздействието на противника и честите изменения 
в бойния ред ще се наложи логистичните формирования да се преместват в 
нови райони. В едни случаи това ще става принудително, а в други – предна-
мерено с оглед привеждането на организацията на логистичното осигуряване 
в съответствие с измененията на бойния ред, изискванията за непрекъснатост 
и своевременност в логистичното осигуряване.

Цялостното прегрупиране на логистичните формирования би трябва-
ло да се извърши само при промяна в параметрите на фронта на отбраната, а 
също така за привеждане на организацията на логистичното осигуряване в съ-
ответствие със създадения от командира на обкръжената групировка боен ред 
за водене на бой в обкръжение. Едновременно с това, като отчете поставената 
бойна задача, възможната продължителност на боя в обкръжение и заетостта 
на логистичните елементи след воденето на бойните действия, предшестващи 
обкръжението, командирът трябва да определи кои от логистичните формиро-
вания са длъжни да останат в обкръжение и кои да се изтеглят извън него.

Особеностите в развръщането на формированията за логистично оси-
гуряване се изразяват в разполагането им колкото се може по-близо до бой-
ния ред, при което установените дистанции при отбрана ще се скъсят; посте-
пенното приближаване към центъра на застрашения от обкръжаване район. 
Прегрупирането на логистичните формирования следва да се съгласува пред-
варително между щабовете и командирите на попадащите в обкръжение, а 
така също и със старшия щаб. Развръщането им при боя в обкръжение следва 
да се извършва съгласно възприетите положения при отбрана, но с отчитане 
на нейния кръгов характер. При това е необходимо да се имат предвид след-
ните особености: 

– построението на бойния ред със силен първи ешелон и разсредото-
чено разположени резерви;
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– основните сили и средства се разпределят на най-достъпните учас-
тъци, дълбочината на бойния ред е по-малка, отколкото при нормални усло-
вия на отбраната;

– големината на района и характерът на местността невинаги ще пре-
доставят необходимите условия за развръщане на логистичното осигуряване.

Посочените особености налагат логистичните формирования да се 
разполагат на скъсени разстояния и разделени по групи, по възможност в 
близост до общовойсковия резерв, като включват различни видове материал-
ни средства. Като се вземат предвид опитаътя в Близкия изток, проведените 
учения и големината на зоната на обкръжение, стигаме до извода, че най-це-
лесъобразно е логистичните формирования да се разполагат в непосредстве-
на близост до бойния ред или в близост до общовойсковия резерв, встрани от 
направлението на вероятните разсичащи удари на противника. 

Районът за развръщане преди всичко трябва да осигурява условия за 
скрито разполагане, да е близо до пътища, за да може с най-малък маньовър 
да се осигурят всички направления. Като се отчете голямата вероятност от 
нанасянето на удари от противника, е целесъобразно районът за развръщане 
да се раздели на две групи, които да се разположат в два района: в единия – 
органите за ремонт и евакуация на повредено въоръжение и бойна техника, 
обособени като самостоятелен логистичен модул, а в другия – формировани-
ята за снабдяване с материални средства от всички класове. 

Медицинските пунктове следва да се разполагат в районите в близост 
до пътища, които дават възможност своевременно да се евакуират ранените 
и болните. При определянето на районите за разполагане на медицинските 
пунктове, в зависимост от условията на местността трябва да се определят, 
подготвят и оборудват основна и запасна площадка за доставянето на товари 
с въздушен транспорт. Близо до тях, в подходящ район, е необходимо да се 
определи място за съсредоточаване на транспорта, който ще получава мате-
риални средства за ранените и болните, подлежащи на евакуация. Трябва да 
се организират щателна отбрана и охрана за предотвратяване на евентуално 
нападение на промъкнали се диверсионни групи.

Организиране на боя в обкръжение. Наличието на обективни усло-
вия за попадане в обкръжение не означава, че то е неизбежно. Съвременните 
средства за разузнаване и непосредственото управление на боя позволяват 
своевременно разкриване на създаващата се опасност от обкръжение. Боят в 
обкръжение се организира в кратки срокове, в хода на предшестващи бойни 
действия за противодействие на обкръжаваната групировка. 

Поради високото темпо на този тип бойни действия не е целесъо-
бразно да се прилага стандартният процес на планиране на операциите. 
За предпочитане е инициативата да се остави в ръцете на командира, а 
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щабът да се съсредоточи върху събирането на информация и засиления 
контрол на подчинените.

При възникването на опасност от обкръжение, когато на командира е 
поставена задача за водене на бой в обкръжение, той трябва да уясни задачата 
и създалата се обстановка едновременно с провеждането на мероприятия за 
противодействие на обкръжаването. В зависимост от конкретните условия на 
обстановката противодействието се провежда с цел да бъде сринат замисълът 
на противника за обкръжаване и създадени изгодни условия за заемането на 
кръгова отбрана и възможност за организирането на боя.

За целта командирът следва:
• да усили разузнаването и осигури фланговете и междините;
• да прегрупира силите и средствата на застрашените направления, 

както и да създаде резерви;
• с огъня на артилерията, танковете, бойните машини на пехотата и 

другите огневи средства и с контраатаки на втория ешелон (резерва) да уни-
щожи обхождащия противник, създаващ опасност от обкръжаване, и да про-
дължи изпълнението задачата;

• да вземе мерки за овладяването и закрепването на изгодни рубежи, 
които ще бъдат преден край на отбраната;

• да организира и ръководи попълването с материални средства и ева-
куацията на ранените, болните и излишъците. 

Мероприятията по противодействие на обкръжаването командирът 
определя още в решението си за отбрана, при организирането на взаимо-
действието и всестранното осигуряване. При опасност от обкръжаване той 
доуточнява и конкретизира задачите на формированията, както и меропри-
ятията, които да се проведат незабавно за стабилизиране на фронта на от-
браната, а също и силите и средствата, които да ги изпълнят. Незабавно се 
докладва на старшия командир за създалата се обстановка и взетите мерки.

Редът за организиране на боя в обкръжение протича в последовател-
ност, при която на всеки етап от процеса на вземане на решение се провеждат 
мероприятията по противодействието на обкръжаването и организирането на 
боя. Това позволява едновременно с вземането на решение да завърши и ор-
ганизирането на бойните действия (без тяхното планиране), което ще съкрати 
значително времето за организиране на боя. 

При анализа на мисията командирът следва да разбере и оцени:
• целта на боя в обкръжение;
•  какви сили и средства ще останат в обкръжение, ще попаднат ли в 

района на обкръжението формирования от други съединения, тяхната ком-
плектуваност с личен състав, бойна техника и материални средства, морал-
но-психологическото им състояние;
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• имат ли възможност войските извън обкръжението да съдействат и с 
какви сили и средства, какъв е техният замисъл за продължителността на боя 
в обкръжение;

• за какви по-нататъшни действия да има готовност, самостоятелно ли 
ще излиза от обкръжението, или ще бъде деблокиран;

• предния край на района на обкръжението и направленията, на които 
да съсредоточи основните сили и средства на обкръжената групировка;

• какви задачи стоят за решаване;
• с кои сили извън обкръжението ще може да се взаимодейства.
В зависимост от сложността на обстановката, фактора „време“, дос-

товерността на данните, с които разполагат командирът и щабът, степента 
на подготовка на щаба, цялата тази дейност той може да извърши сам, като 
използва базата от данни на началниците на родове войски, подготвените от 
тях разчети и справки и привлече ограничен брой длъжностни лица.

Въз основа на заложените данни командирът с помощта на офицерите 
от щаба моделира различни варианти на боя в обкръжение. На базата на ана-
лиза на мисията той трябва да намери отговор на следните въпроси:

• в кой район ще се води боят в обкръжение;
• на кои основни направления да съсредоточи усилията си и кои райо-

ни да се удържат здраво;
• обектите и редът за огнево поразяване както на обкръжената групи-

ровка, така и на противниковите резерви, подхождащи за нанасяне на разси-
чащи удари;

• какво е необходимото прегрупиране за създаването на боен ред, оси-
гуряващ както воденето на боя в обкръжение, така и излизането от обкръже-
ние без извършването на сложен маньовър;

• с кого и кога да организира най-тясно взаимодействие.
При оценка на противника командирът следва да обърне особено внима-

ние на неговия количествен и качествен състав, както и на възможностите му:
– за нанасяне на разсичащи удари и в какви срокове да се очакват;
–  да подведе резерви от дълбочина и времето им за готовност да вля-

зат в бой;
– за използване на сили и средства за радиоелектронна борба, както и 

замисъла за тяхното използване.
Оценявайки състоянието и възможностите на собствените сили с по-

мощта на офицерите от щаба командирът уточнява:
• степента на боеспособност и възможностите им за изпълнение на 

поставените задачи;
• възможностите на артилерията въз основа на състоянието ѝ към мо-

мента на обкръжаваното и наличните боеприпаси;
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• състоянието на системата за командване и контрол.
В резултат на това е необходимо командирът да определи мероприя-

тията за: 
• ликвидирането на паниката и повишаването на морално-психологи-

ческото състояние на личния състав;
• организацията на подвоз и осигуряване с материални средства до 

формированията за водене на боя;
• извършването на маньовър в хода на противодействието и формира-

нето на боен ред, като се вземе предвид разсредоточаването на елементите 
му, осигуряващо защитата от високоточните оръжия на противника;

• възстановяването на системата за командване и контрол, където е 
нарушено;

• засилването на разузнаването;
• своевременната евакуация на ранените и болните, повреденото въо-

ръжение и бойна техника, преди противникът да е затворил напълно фронта 
на обкръжението;

• усилването на охраната на пунктовете за управление и на формиро-
ванията за материално-техническо осигуряване.

Впоследствие командирът формулира концепцията си за водене на 
бой в обкръжение, която включва:

–  района, където ще се води боят в обкръжение, и способите за проти-
водействие на опитите на противника за разчленяване на бойния ред;

– на кои направления да се съсредоточат основните усилия и кои райо-
ни здраво да удържа за недопускане разсичане на бойния ред;

• необходимата степен на огнево поразяване на обектите и реда за тях-
ното унищожаване;

•  способите за отразяване на разсичащите удари на противника и уни-
щожаването му при вклиняване;

•  направленията за контраатаки с резерва;
•  бойния ред;
• построението на района за отбрана и реда за инженерното му обо-

рудване.
Целесъобразно е концепцията да се оформя незабавно в графичен 

вид, което ще позволи съкращаване на времето за работа на щаба и ще даде 
възможност за своевременно ориентиране на подчинените.

След утвърждаване на концепцията до подчинените се изпращат крат-
ки предварителни бойни разпореждания. В своята по-нататъшна дейност и 
едновременно с противодействието на обкръжението командирът и щабът 
продължават работа по окончателното вземане на решение, като детайлно 
разработват въпросите по взаимодействието, мероприятията по бойното и 
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логистичното осигуряване и поддръжката. Когато обстановката позволява, 
бойната заповед се отдава пред командирите на формирования или задачите 
им се свеждат с бойни разпореждания. 

Огневото поразяване на противника се организира въз основа на не-
обходимата степен за огнево поразяване на ударната групировка, която ще 
нанася разсичащи удари за разгром, а също и при водене на боя за удържане 
на района за кръгова отбрана.

При организирането на взаимодействието командирът цели постига-
нето на единство в разбирането от всички командири на концепцията на боя 
в обкръжение, бойните задачи и способите за тяхното изпълнение. За тази 
цел се съгласуват варианти за действие, като се изхожда от характера на въз-
можните действия на противника от вътрешния фронт на обкръжението и 
на силите му, които могат да нанесат разсичащи удари. Взаимодействието е 
насочено към организиране на изпълнението на поставените задачи, съгла-
суване на усилията за постигане целите на боя и уточняване на сигналите за 
управление и оповестяване. Особено внимание се обръща на действията на 
формированията за възстановяване на района за кръгова отбрана и недопус-
кане на разчленяването му. 

При организиране на взаимодействието командирът съгласува усили-
ята на всички сили и средства, попаднали в обкръжение, в интерес на фор-
мированията, прикриващи вероятните направления за нанасяне на разсича-
щи удари от противника. На средствата за ПВО – за прикриване от ударите 
на въздушния противник и унищожаване на неговите десанти. В процеса на 
организиране на взаимодействието командирът трябва да се убеди, че под-
чинените му правилно разбират поставените задачи и способите за тяхното 
изпълнение. Едновременно с това за всички попаднали в обкръжение форми-
рования се уточнява единна система от сигнали за управление и оповестява-
не, взаимно разпознаване и целеуказване. Взаимодействието се организира в 
хода на противодействието на обкръжаването, което налага някои въпроси от 
него да се уточняват, а при резки изменения на обстановката да се дават нови 
указания.  

Едновременно с непосредственото управление при противодействи-
ето на обкръжаването командирът организира управлението на формирова-
нията, попаднали в обкръжение, в интерес на особеностите на предстоящия 
бой. То се организира с цел осигуряване на ефективното използване на бой-
ните възможности на обкръжените войски и успешното изпълнение на бой-
ната задача независимо от условията на обстановката. За целта командирът 
определя реда, местата и времето за преместване и развръщане на пунктовете 
за управление на обкръжената групировка в хода на противодействието на 
обкръжаването, преразпределя длъжностните лица по пунктовете за управле-
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ние и дава указания за развитие на системата за командване и контрол. С това 
се осигурява непрекъснато управление след завършване на противодействие-
то и преминаване към водене на боя в обкръжение.

Управлението се осъществява от командни пунктове. Местата за тях-
ното разполагане се избират по възможност в труднодостъпна местност, но 
да създават възможности за осъществяването на бърз маньовър и да позво-
ляват на командира в кратки срокове да отиде в разположението на всяко 
формирование. Осигуряването на твърдо и устойчиво управление е важно 
условие, осигуряващо успешното излизане от обкръжение. 

При организиране на управлението командирът определя от кои пун-
ктове ще управлява попадналите в обкръжение през различните периоди на 
боя в обкръжение, запасните места на тези пунктове и реда за премества-
нето им в хода на боя. Акцентът пада върху по-голямата централизация на 
управлението в условията на обкръжението. Преместването на пунктовете 
за управление следва да се организира така, че да се извършва бързо, скрито 
и да осигурява защита от ударите на противника, и по време да съвпада с 
решаващите моменти в хода на бойните действия в обкръжение. Освен това, 
ако е необходимо, командирът организира преразпределение на личния със-
тав от щабовете на формированията в състава на обкръжената групировка, 
свързочните средства и транспорта по пунктовете за управление, налагащо 
се от понесените загуби вследствие на бойните действия до попадането в 
обкръжение и спецификата в изпълнение на задачите.

Като организира управлението, той трябва да определи реда за под-
държане на свръзката с всички формирования, попаднали в обкръжение, как-
то и с войските извън него; степента на инженерно оборудване на пунктовете 
за управление, реда за тяхната охрана, отбрана и прикриване от въздушния 
противник.

Успешното водене на боя в обкръжение се осигурява от ефективно-
то противодействие, като се създават възможно най-благоприятни условия 
за заемане на района за кръгова отбрана и за организиране на боя. Противо-
действието на обкръжаването започва веднага с възникването на опасност от 
обкръжаване. За да се предотврати тази опасност и не се допусне развитие на 
успеха на противника на застрашените направления, се развръщат противо-
танковите средства, а огънят на артилерията се съсредоточава за поразяване 
на вклинил се противник и за възпрепятстване на подхождащите резерви. На 
отделни направления с контраатака се унищожава противникът, заплашващ 
бързо да извърши обход и да излезе в тил. Формированията от първи ешелон 
с масиран огън със стрелковото оръжие нанасят максимално поражение на 
вклинилия се противник, а при необходимост заемат отсечните си позиции 
или районите за кръгова отбрана, като се стремят да спрат окончателно на-
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стъплението на противника и не допуснат стесняване на зоната на обкръже-
ние. При обход и излизане във фланг и тил от противника те преминават към 
кръгова отбрана. 

В хода на противодействието на обкръжаването е целесъобразно да 
се въздейства върху противника с цел нарушаване управлението на неговата 
групировка, стремяща се към затваряне на обкръжението, едновременно с 
нанасяне на огнево поражение и радиоелектронно подавяне на пунктовете 
му за управление.

Средствата за ПВО осигуряват маньовъра на формированията от пър-
ви ешелон и резерва, развръщащ се на огневи рубежи или изнасящ се за про-
веждане на контраатака. Инженерните формирования възстановяват и уплът-
няват изградените заграждения, с което осигуряват фланговете на застраше-
ните направления. Снижаването на темпа за настъпление на противника е 
предпоставка за извършването на маньовър с огън и с отделни формирова-
ния, с което се създава възможност да се откъснат резервите му, а с развръща-
нето на противотанковия резерв – своевременно да се затварят създадените 
брешове и се осигури развръщане на част от втория ешелон на огневи рубеж. 
Чрез активни действия формированията от първи ешелон застрашават тила 
и фланговете на вклинилия се противник и го унищожават. На опитите на 
противника да стесни фронта на обкръжението тези формирования проти-
водействат, като съсредоточават огъня на всички огневи средства и при бла-
гоприятни условия провеждат контраатаки, с което поддържат относително 
равновесие и инициатива. Активните действия по целия фронт на отбраната 
възпрепятстват маньовъра на противника по фронта, за прегрупиране и пре-
насяне на усилията на направлението, на което е извършил пробива. 

Усилията на разузнаването се съсредоточават за уточняване на вкли-
нилата се групировка и нейния замисъл за развитие на постигнатия успех с 
особено внимание на високоточните оръжия и групировката на артилерията 
за непосредствена поддръжка на първи ешелон, както и за подхождащите ре-
зерви. 

В хода на противодействието на обкръжението се формира и бойният 
ред за водене на боя в обкръжение. Формированията, попадащи в обкръже-
ние, заемат за кръгова отбрана, без да извършват сложен маньовър, организи-
рат наблюдението и охранението, като особено внимание отделят на направ-
ленията, за които не достигат сили и средства.

Част от артилерията заема нови огневи позиции и се подготвя да води 
огън по всички направления. При разкриване на подхода на резервите на про-
тивника за нанасяне на разсичащи удари тя ги поразява със съсредоточени 
огньове, а на пътищата им за изнасяне се устройват дистанционни минни 
полета и се изпълняват подвижни заградителни огньове. 
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Боят в обкръжение се води в крайно напрегната и сложна обста-
новка. Атаката на противника за разчленяване на бойния ред и унищожа-
ване на обкръжените се предшества от интензивна огнева подготовка на 
избраното направление. Личният състав заема укритията и е в готовност 
за отразяване на атаката на противника. След края на огневата подготовка 
се установява степента на поразяване на формированията и се вземат мер-
ки за възстановяване на тяхната боеспособност. Усилва се отбраната на 
застрашеното направление. С преминаването на противника в атака огъ-
нят на първоешелонните формирования достига връхната си точка. Той 
се съсредоточава преди всичко за унищожаване на бронираните цели на 
противника. 

Артилерията отразява атаката със заградителни огньове, като поразява 
бойния ред, откъсва противниковите танкове от пехотата и създава условия за 
тяхното по-нататъшно унищожаване с огъня на противотанковите средства. 
Формированията последователно въвеждат в бой своите огневи средства съ-
образно тяхната далекобойност. Командирът наблюдава лично развоя на бой-
ните действия на застрашения участък и влияе на хода му, като доуточнява 
задачите на елементите от бойния ред. Отразявайки атаката, формированията 
нанасят максимално поражение на противника и го принуждават да спре на-
стъплението си на даденото направление. Оттеглянето от заеманите позиции 
е недопустимо.

При вклиняване на противника в бойния ред и опит за разчленяване 
унищожаването му се извършва с развръщане на подвижния отряд за заграж-
дения и противотанковия резерв чрез съсредоточаване на всички сили и сред-
ства на застрашения участък, включително с развръщане на резерва и част от 
самоходната артилерия за стрелба с право мерене.

В хода на боя вклинилите се сили и средства на противника се уни-
щожават с контраатаки с наличните и свободните резерви и със снети сили и 
средства от неатакувани участъци.

Контраатаките се провеждат внезапно и се водят до възстановяване 
на стабилизирания фронт на обкръжението. Формированията, останали във 
фланг и тил на вклинилата се групировка, съдействат активно за нейното 
унищожаване.

След провеждането на успешна контраатака командирите на форми-
рования, без да чакат указания, вземат мерки за възстановяване на огневата 
система, системата от инженерни заграждения и взаимодействието със съсе-
дите и се подготвят за отразяване на нови противникови атаки. При неуспех 
на контраатаката, по заповед на командира, ръководещ операцията, форми-
рованията се укрепват и организират за отбрана друг изгоден рубеж, където 
окончателно спират вклиняването на противника. 
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Организирането на боя за излизане от обкръжение започва веднага 
след организиране на боя в обкръжение. То е свързано с получаване на зада-
чата от старшия командир. Командирът на обкръжената групировка извърш-
ва своевременна подготовка, за да окаже подкрепа на собствените войски, 
изпълняващи задачата по пробива на външния фронт на обкръжението.

Подготовката за излизане от обкръжение започва още в хода на про-
тиводействието на обкръжаването или в хода на боя в обкръжение. Тя се из-
разява:

• в окончателното спиране на настъплението на противника по целия 
фронт и на отделни направления; 

• организирането на боя за излизане от обкръжение;
• подготовката на командирите, щабовете и формированията; 
• осигуряването на материални средства и тяхното разпределение;
• оказването на помощ на формированията при прегрупирането им за 

създаване на групировка за пробив.
Стабилизирането на фронта на обкръжението е първостепенна задача 

и отговорност на командирите. При отбрана командирът и щабът въз основа 
на оценката на собствените сили, бойния състав и вероятните направления за 
настъпление на противника разработват план за кръгова отбрана. На целия ра-
йон се осигурява непрекъснато наблюдение, районът се разделя на сектори за 
отговорност, определят се силите и средствата за отбрана на секторите, създава 
се мобилен резерв, който да има готовност за действие на най-застрашените 
направления, и се определят задачите на средствата за огнева поддръжка.

Изпълнението на задачите по воденето на тази фаза от боя и отра-
зяването на разсичащите удари на противника не бива да възпрепятства 
подготовката на обкръжената групировка за излизане от обкръжение. Чрез 
провеждането на скрит маньовър с формирования се създава необходимото 
съотношение за удържане фронта на обкръжението и постепенното му стаби-
лизиране. Провеждат се мероприятия (удари с огън и формирования, устрой-
ване на заграждения) за недопускане стесняването на районите за отбрана. 
При наличието на формирование извън обкръжение, то се ползва за нанасяне 
на отвличащи удари с цел отклоняване на противникови сили и средства и за 
създаване на изгодни съотношения за пробив на обкръжението преди пълно-
то му затваряне. За нанасяне на огнево поражение на противника е целесъ-
образно извършването на маньовър с огъня на средствата за далечно огнево 
поразяване на обкръжените и на старшата инстанция.

Групировката и характерът на действията на противника, обкръжаващ 
обкръжената групировка, определят до известна степен времето за подготов-
ка на излизането ѝ от обкръжение. В случай че противникът след завършване 
на обкръжението незабавно нанесе разсичащи удари, обкръжената групиров-
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ка следва да съсредоточи усилията си за отразяване на настъплението му на 
същите направления, с всички сили и средства. В зависимост от силата на 
тези удари в хода на отразяването им е целесъобразно обкръжената групи-
ровка да започне планиране на боя и създаване на групировка за излизане от 
обкръжение.

Ако противникът не предприема активни действия по целия фронт 
или на отделни направления, действията на обкръжената групировка се изра-
зяват в незабавно прегрупиране на силите си и нанасяне на удар за излизане 
от обкръжението в случаите, когато не е преднамерено (приложение 30).

 При положение че противникът подвежда резерви за нанасяне на раз-
сичащи удари, е целесъобразно да се нанесат един или няколко отвличащи 
удара с цел ангажирането им, при което се осигурява време за своевременно 
прегрупиране на силите, създаване на боен ред за пробив и излизане от об-
кръжение на друго направление.

Планирането на излизането от обкръжение се провежда с редица 
особености. Те произтичат както от спецификата на задачата, така и от огра-
ниченото време. При деблокиране на попаднали в обкръжение войски (при-
ложение 31) планирането се извършва от старшия командир, като се обръща 
особено внимание на елемента „изненада“ поради неблагоприятното съотно-
шение на силите и средствата. Планът се съгласува с обкръжените войски по 
време, място и задачи. При разкъсване на обкръжението главната отговорност 
е на командира на войските, попаднали в обкръжение, поради което всички 
действия се съобразяват с неговия план. При разкъсване на обкръжението се 
осигурява коридор в противниковите позиции, като той се държи отворен, 
докато всички части излязат от обкръжение.

Ако няма други начини, се извършва проникване през противникови-
те позиции (извеждане), като особено внимание се обръща на: 

– подготовката на формированията за проникващ маньовър; 
– съгласуваността по място и време; 
– освобождаването от излишната екипировка и провизии; 
– реда за извеждане на ранените и военнопленниците.
При планиране на действията се запазва последователността на про-

цеса на планиране. Инициирането може да бъде резултат от получаването на 
оперативна директива, оперативна или бойна заповед. Етапът се състои от 
развръщане на щаба, запознаване с иницииращия документ, извършване на 
необходимите оценки и начало на планирането. Особеното тук е, че етапът 
протича в хода на противодействието на обкръжаването на попадналата в об-
кръжение групировка и съставът и задачите на групите за планиране вече са 
уточнени. При необходимост съставът им може да бъде коригиран в съответ-
ствие с настъпилите промени.
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Етапът „анализ на мисията“ започва с подробно изучаване на получе-
ната задача (при поставяне на задача за водене бой в обкръжение от старшия 
командир). Негов краен резултат са анализът и дефинирането на мисията, 
брифингът за анализ на мисията, указанията на командира по планирането. 
Това е процес на събиране на цялата налична информация за състоянието на 
подчинените и придадените формирования към конкретния момент и пред-
ставянето ѝ на командира.

При анализа на мисията се засягат следните аспекти:
• Оценка на обстановката. Уяснява се общата обстановка, анализират 

се обстоятелствата, които я причиняват. Отчитат се очакваните действия на 
противника и бойните му възможности по данни от разузнаването.

• Изясняването на намерението и концепцията на старшия командир е 
от особена важност, тъй като на тази основа се правят изводи за направление-
то за излизане от обкръжение, близката и следващата задача на обкръжената 
групировка, какви сили и средства на старшия командир ще изпълняват за-
дачи в интерес на обкръжената групировка при излизането ѝ от обкръжение, 
заповяданото начало на излизане от обкръжение, предвидения рубеж за сре-
ща, направлението за оттегляне след пробива на обкръжението и района за 
съсредоточаване на обкръжената групировка.

• Изясняването на ограниченията при планирането води до изясня-
ване на критериите за ползване на силите и средствата в зависимост от сте-
пента на заплаха и интензивност на действията на противника, определяне 
на действията (забранителните ограничения), които не бива да се предпри-
емат, за да не се наруши противодействието, и задължителните ограничения, 
включващи действия и мероприятия, които да се предприемат за недопускане 
разсичането на формированията и унищожаването им по части. 

• Дефиниране на допусканията, които запълват липсата на конкретна 
и точна информация. Особеното тук е, че се обхващат въпроси, неподлежащи 
на контрол, но без които планирането не може да се осъществи. Работи се 
върху борба с диверсионно-разузнавателните групи и тактическите въздушни 
десанти, стоварени в разположение на обкръжената групировка, набелязване 
мероприятията и вариантите в случай на неуспех на пробива, организиране 
на превантивни мерки срещу противникови засади по маршрутите за изтег-
ляне, възможностите на противника да използва високоточни боеприпаси и 
вероятност от ползване на нетрадиционни способи за действие.

• Определянето на факторите включва оценката на времето, геогра-
фията, околната среда. Вземат се под внимание само аспектите, които пряко 
влияят върху указанията на командира по планирането. Местността се оце-
нява в противниковото и собственото разположение. В противниковото раз-
положение се определят степента на достъпност, наличието на скрити под-
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стъпи, най-удобните райони за изграждане на минни полета по дистанционен 
способ и създаването на разрушения, удобни райони за съсредоточаване на 
противника и направления за настъпление. 

В собственото разположение се оценяват достъпността на направле-
нията, вероятните райони за стоварване на специални сили; удобни участъци 
за изграждане на заграждения, маршрути за маньовър. Отчита се фактът, че 
местност с пресечен релеф способства за запазване силите на формировани-
ята, спиране настъплението на противника, извършване на скрит маньовър 
със сили от един на друг участък и създаване на групировка за пробив. Рав-
нинната местност създава по-изгодни условия за противника за нанасяне на 
разсичащи удари на повече направления, с което се намаляват възможностите 
за създаване на силна ударна групировка за пробив в обкръжението.

• При оценката на времето се изследват влиянието на атмосферните 
условия, времето като продължителност и част от денонощието, благопри-
ятства ли то скрити действия на противника, какви ползи и вреди носи за 
изпълнение на задачата на обкръжената групировка. Пристъпва се към из-
готвянето на разчет на времето за планиране и подготовка за изпълнение на 
задачата.

• При оценка на околната среда се анализират радиационната и хи-
мическата обстановка, като се прогнозират възможностите на противника да 
предизвика промишлени аварии в зоната за бойни действия и с това да за-
трудни действията или нанесе поражения на обкръжената групировка и на 
деблокиращите формирования.

• Оценката на силните и слабите страни се извършва за противнико-
вите и собствените сили. Особеното тук е, че за собствените се изясняват 
състоянието към момента и възможностите за нанасяне на огнево поражение 
на противника, изпълнението на поставените задачи, разделят се по елементи 
от бойния ред, определят се задачите, при чието изпълнение ще сe постигне 
висока ефективност, и онези, при които ползването на определени сили води 
до рискове. Изясняват се маневрените възможности на формированията. 

За деблокиращите се изследват възможностите за съдействие за пови-
шаване потенциала на обкръжената групировка. Изследват се слабите страни 
на собствените сили, състоянието на силите, попаднали в обкръжение, и тях-
ната комплектуваност. Определят се възможностите за излизане от обкръже-
ние и се предлагат мерки за тяхната компенсация. В случай че в логистичното 
осигуряване има останали части от други съединения, се извършва препод-
чиняването им в обкръжената групировка до излизането от обкръжение. 

От особена важност е да се направи оценка на комплектуването с въ-
оръжение и наличността на необходимите боеприпаси, както и на възмож-
ността на старшия командир да ги доставя при подготовката и в хода на из-
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лизането от обкръжение. Съпоставят се силните страни на противника със 
собствените силни и слаби страни и се извършва преценка на степента на 
заплаха при тяхното реализиране.

• При оценка на противника се обръща внимание на състава и харак-
тера на действията му, особено за своевременно разкриване на неговата под-
готовка за нанасяне на разсичащи удари и направленията, на които има въз-
можност да ги осъществи, както и вероятната групировка. От това може да 
се определи общият му замисъл и се направят изводи за състава, задачите и 
направленията за настъпление, също така за вероятността и възможностите 
за ползване на диверсионно-разузнавателни групи.

• При уясняване на заповяданите и подразбиращите се задачи се пра-
вят изводи за последователността при изпълнението на задачата и по-спе-
циално за построението на бойния ред и необходимото време за удържане 
фронта на обкръжението от прикриващите прегрупирането и пробива фор-
мирования, както и изясняването на възможностите им за изпълнение на по-
ставената задача.

Този етап завършва с провеждането на брифинг за запознаване с 
обстановката. Той обединява добитата информация при анализа на мисията и 
я синтезира за оформяне на изводи и подготовка на указанията на командира 
по планирането, където в сбита форма се представят изводите от анализа на 
мисията.

Специфичното в указанията на командира по планирането е, че наред 
с общите въпроси той определя своята концепция за планиране на действията 
по пробив на обкръжението, така че групата за оперативно планиране да е в 
състояние да ги разработи. Указват се направленията за съсредоточаване на 
усилията, районите (рубежите) за удържане, последователността и способи-
те за изпълнение на поставените задачи, построението на групировката за 
пробива, редът за взаимодействие с деблокиращите, по наблюдение, борба 
и унищожаване на проникнали сили на противника, планирането на меро-
приятия за недопускане на внезапно нападение на противника и снижаване 
ефективността на действията му, планомерното извеждане на неучастващите 
в пробива формирования, отразяването на противникови удари по фронта на 
обкръжението, редът и последователността на планирането, основните меро-
приятия по разузнаването, инженерното осигуряване, маскировката, редът за 
управление. Разработването на концепцията в нейните три подстъпки започ-
ва с преглед на указанията на командира по планирането. Това осигурява не-
обходимите насоки и ръководство за извършването на анализ и последващото 
разработване на варианти за действие. Вариантът за действие се формулира 
най-общо и по-нататъшните му детайли се определят по време на същинския 
анализ на вариантите за действие. Крайният резултат е концепцията на боя, 
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базирана върху избрания вариант за действие. Етапът протича в следните 
фази: анализ на обстановката за разработване на варианти за действие, раз-
работване на варианти за действие, брифинг за решението, разработване на 
концепцията за боя.

• Анализ на обстановката за разработване на варианти за действие. 
Целта е да се проверят изводите от анализа на мисията и се определят допус-
канията, свързани с изпълнението на задачата по излизане от обкръжение-
то, наличието на сили и средства на противника за осуетяване действията на 
обкръжената групировка, опасността от диверсионни действия от страна на 
местното население, степента на синхрон в дейностите на обкръжената гру-
пировка с деблокиращите сили/формирования.

• Разработване на варианти за действие. Наред с общите въпроси се 
отделя особено внимание на следните моменти: 

– направлението на удара и участъка за пробив във фронта на обкръ-
жението;

– направленията за нанасяне на отвличащи удари; 
– рубежите за удържане от прикриващите формирования в района на 

обкръжение и коридорите за излизане;
– изходните райони на елементите от бойния ред, извършващи пробив; 
– бойния ред;
– реда за извеждане на формирования, които не участват в боя; 
– реда за оттегляне на прикриващите елементи, от бойния ред, от ра-

йона на обкръжение;
– реда за оттегляне на формированията, нанасящи отвличащи удари; 
– взаимодействието със силите, нанасящи насрещния удар;
– реда за огневото поразяване на противника; 
– времето, определящо началото на пробива и съединението с войски-

те от външния фронт.
Анализът на обстановката при разработване на концепцията намира 

практическо приложение в етапа на проиграване на вариантите за използване 
на собствените сили и средства. Методът „По направление“ е целесъобраз-
но да се използва за анализ на удари по отделни, изолирани едно от друго 
направления за пробив. „Поясът“ е ефикасен при бойни действия в планин-
ско-гориста местност. Методът „Кутия“ е удобен, когато времето е ограни-
чено, противникът е достигнал кулминационната си точка в настъпление, 
бойният ред е създаден своевременно и е необходимо уточняване на някои 
въпроси по управлението и взаимодействието.

 Проиграването на вариантите за действие се извършва, за да се про-
верят предимствата и недостатъците на всеки собствен вариант срещу вари-
анта на противника, да се определят устойчивостта на вариантите и тяхната 
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синхронизация; извършва се предвиждане на акция (маньовър, огнево пора-
зяване, защитеността на собствените сили), реакцията на противника, собст-
вената контраакция; конкретизират се задачите, бойният ред, организацията 
на силите и средствата, синхронизацията на действията на формированията 
и очакваният от тези действия ефект, необходимите мероприятия за осигуря-
ване на устойчиво управление с цел пълна синхронизация. Съществуват два 
метода за изобразяване на последователността на действията при проиграва-
не на вариантите – методът на схемата с пояснителна записка и синхрониза-
ционната матрица. 

Резултатът от проиграването е схема с пояснителна записка или син-
хронизационна матрица. Проиграването на обособените възможности чрез 
изменения в рамките на допустимото, най-вече на допълнително определени-
те специфични показатели, усъвършенства вариантите за действие. Очерта-
ват се проблемните моменти и в синхронизационната матрица се обособяват 
критичните точки за бойните действия. Това дава обща представа за изпълне-
нието на поставената задача и може да послужи за оценка на ефективността 
на избрания способ за пробив на обкръжението.

• Сравняването на вариантите за действие се извършва по критериите 
на старшата инстанция и указанията на командира по планирането, вероят-
ните рискови фактори, възникнали в хода на проиграването, ограниченията 
и допусканията за ползване на силите и други фактори, приети за ключови 
при изпълнение на прикритието. За всеки критерий се определя коефициент 
на тежест, който дефинира влиянието му върху решаването на поставената 
задача. Като средство за сравнение се разработва матрица за предимствата и 
недостатъците.

В разработването на концепцията освен общите въпроси се отделя 
особено внимание на определянето на:

– районите за съсредоточаване на формированията за пробива;
– направлението за нанасяне на удара, участъка за пробив и способа 

за настъпление;
– реда и степента на огнево поразяване; 
– състава на прикриващите сили;
– бойния ред на частите, излизащи от обкръжение;
– изходните райони (рубежи) за развръщане, рубежи за атака; 
– рубежа за удържане на прикриващите войски при оттеглянето им;
– реда за извеждане на населението от застрашените участъци; 
– реда за излизане от боя и оттегляне на следващ рубеж;
– сборните райони, направлението и маршрутите за оттегляне; 
– междинните рубежи за водене на бой; 
– крайния район за оттегляне и срока за излизане на него;
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– реда за евакуация на болни, ранени, неизправно оръжие и друга бой-
на техника; 

– направлението за съсредоточаване на усилията.
След разработването на концепцията командирът на обкръжената 

групировка провежда рекогносцировка на местността, уточнява задачите на 
подчинените, организира синхронизацията и всестранното осигуряване. Ме-
тодът за работа при организиране на синхронизацията зависи от времето за 
подготовка на боя. Специфичното тук е, че се обръща повече внимание на 
следните въпроси, свързани с действия на формированията за създаване на 
бойния ред:

– съгласуване на действията на силите, извършващи пробива със си-
лите, нанасящи насрещен удар и по прикритие на коридора;

– ред за извеждане на частите, неучастващи в пробива;
– действия на войските, нанасящи отвличащи удари и изпълняващи 

прикриващи задачи.
При изготвяне на синхронизационната матрица следва да се постигне 

единство в разбирането за бойните задачи и способите за тяхното изпълне-
ние. Набелязват се и се съгласуват вариантите за действие на силите съобраз-
но с характера на вероятните действия на противника. Организира се взаи-
модействието със силите, осъществяващи насрещен удар, и по-специално за 
уточняване на следните въпроси: собствените позиции и маньовър, взаимна 
огнева поддръжка, уточняване време за начало и край на всяка фаза, осведо-
мяване за обстановката и действията на противника. Командирът на обкръ-
жената групировка указва реда за излизане от боя и оттеглянето на формиро-
ванията, евакуацията на ранени и болни, евакуацията на въоръжение и бойна 
техника и съгласуване действията на прикриващите сили с особено внимание 
на оттеглянето им, уточняват се разрушаването на обекти, редът за устройва-
не на заграждения и редът за поддържане на артилерията.

За постигане на целите значително влияние оказва планирането на 
всестранното осигуряване. То се организира въз основа на концепцията за 
боя и указанията по планирането и е комплекс от мероприятия, насочени към 
повишаване готовността на собствените сили и средства и намаляване ефекта 
от използваните от противника средства.

Характерното за задачите на формированията тук е следното:
– на силите, предназначени за пробив и на действащите на отвлича-

щи направления – средствата за усилване, задачите, изходното положение за 
пробив и времето за заемането му, разграничителните линии и какви сили и 
средства да се отделят за прикритие на фланговете, силите, заделени за засло-
ни (прикритие), времето за готовност, местата на пунктовете за управление;

– на формированията за прикритие – средствата за усилване, рубе-
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жите за удържане, времето за удържането им и кой ги поддържа, задачите за 
недопускане на стесняване и разчленяване района на обкръжение, разграни-
чителните линии между участъците за прикритие;

– на общовойсковия резерв – съставът, районът за съсредоточаване, 
вероятните задачи и времето за изпълнението им;

– на артилерията – задачите по огневото поразяване на противника 
на направлението за пробив, районите на огневите позиции и реда за смяна, 
редът за поддържане на формированията, нанасящи отвличащ удар и изпъл-
няващи отвличащи задачи, времето за готовност и редът за действията им 
при излизане от обкръжение.

Планирането на огневото поразяване на противника се съпътства 
от всестранен анализ и разработване на варианти за използване на средствата 
за огневото поразяване. Особеното в случая е, че при непостоянния състав на 
силите, попаднали в обкръжение, и разнообразието от условия, в които може 
да се води то, в подгрупата е необходимо да се включат специалисти от всич-
ки отделения с отношение към огневото поразяване на противника, както и 
офицери от формированията, също попаднали в обкръжението. Подгрупата 
планира далечното и близкото огнево поразяване и управлението му, опреде-
ля първостепенните обекти и целите за поразяване, правилата за водене на 
бойните действия.

Огневото поразяване при бой в обкръжение трябва да се организира 
така, че да осигурява следните специфични изисквания:

– унищожаване на противниковите високоточни оръжия и системи за 
радиоелектронно въздействие;

– поразяване в необходимата степен на групировката  на противника в 
направлението на пробива; 

– унищожаване и подавяне на артилерийски средства, средствата за 
ПВО и пунктовете за управление;

– маньовър с огън и средства на застрашени направления.
Планирането протича в два етапа:
• При анализа на мисията, с цел подготовка на указанията на команди-

ра по планирането на боя се определят общата степен и редът за огневото по-
разяване, разпределението на силите и средствата на артилерията и за елек-
тронното подавяне и техните възможности по направлението за действие, 
разпределението на боеприпасите и противотанковите управляеми ракети 
между средствата за усилване. Разчетите за планиране на огневото поразява-
не при подготовката на указания на командира по планирането се извършват 
от основния състав на подгрупата. Определят се степента и общият ред за 
огневото поразяване в боя, които се докладват от началника на подгрупата 
при анализа на мисията. Ако в иницииращия документ не са указани степен-
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та на поразяване и отпуснатия авиационен ресурс и боеприпаси, се определя 
само общият ред за огневото поразяване, а степента – през втория етап. Под-
готвят се справки и разчети, необходими за планирането при разработването 
на концепцията за боя.

• При разработването на концепция за боя се подготвят предварителни 
разчети за бойната мощ на силите и средствата, участващи в огневото поразя-
ване, обработката на разузнавателните данни, целеразпределението за учас-
тие в огневите удари, разпределението на задачите между средствата за да-
лечно огнево поразяване, по направления и по последователно изпълнявани 
тактически задачи; извършва се координиране на огневата поддръжка. Кон-
цепцията за боя и задачите на формированията са ръководство на подгрупата 
при планиране на огневото поразяване. Работата на подгрупата започва след 
указанията по планирането и завършва с доклад за вариантите за действие, 
които се включват в брифинга за вземане на решение, а след утвърждаването 
им – в концепцията за боя. В края на работата ръководителят указва необхо-
димите промени и по-нататъшната работа по изготвянето на разчети за огне-
вото поразяване.

Особеностите в подготовката на командирите, щабовете и фор-
мированията при излизане от обкръжение зависят от конкретната 
обстановка. След определянето на задачите в щаба на обкръжената групи-
ровка незабавно се изпращат бойни разпореждания до подчинените, с които 
им се поставят бойните задачи. При необходимост се организира преразпре-
деление на личния състав, свързочните и транспортните средства.

Особено при организирането на разузнаването е, че се привличат по- 
голям обем сили за разузнаване предвид на това, че при обкръжение обемът 
от разузнавателни задачи нараства. Организират се поиски за уточняване по-
строението на противника, особено на неговия вътрешен фронт.

При организирането  на мероприятията по ядрена, химическа, био-
логична защита и екология (ЯХБЗ и Е) се подготвят мероприятия по защита, 
определят се сили и средства за провеждането им. Извършва се всестранна 
подготовка за защита при евентуално използване от противника на оръжия за 
масово поразяване.

За изпълнението на мероприятия по маскировката се указват обемът 
и сроковете за изпълнението им, заделят се сили и средства за тяхното осъ-
ществяване, провежда се контрол за изпълнението им и спазване на маскиро-
въчната дисциплина в района на обкръжението.

Пристъпва се към изпълнение на указаните от командира меропри-
ятия по инженерното осигуряване. Проучват се и се подготвят пътищата за 
движение и извършване на маньовър, местата, времето и способите за ус-
тройването на проходи в собствените и противниковите заграждения, мес-
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тата и видовете преправи в района на пробива (ако има такива), сглобяват се 
инженерни формирования, останали в района на обкръжението.

При организиране на охранението се обръща особено внимание на 
пунктовете за управление, неприкриваните от първоешелонни формирова-
ния тилови обекти, за недопускане изненада от противникова страна и загуба 
на средства за управление, както и на материални средства. 

Подготовката, прегрупирането и задачите на формированията за 
излизане от обкръжение са строго специфични. Обстоятелството, че при 
водене на бой в обкръжение формированията понасят поражения от огъня на 
противника, предполага непрекъснато снижаване на бойните възможности на 
обкръжената групировка. Ето защо попадналите в обкръжение следва неза-
бавно да се прегрупират (приложение 32) и в съответствие с концепцията на 
старшия командир да предприемат активни действия за излизане от обкръ-
жение.

В случай че противникът оказва непрекъснат натиск по целия фронт 
на обкръжаването, се налага заделяне на повече сили за отразяване на атаки-
те. Това довежда до ограничаване на възможностите на обкръжената групи-
ровка в удобен момент на боя да създаде силна групировка за извършване на 
пробив и деблокиране (приложение 33).

Широчината на коридора (участъка) за излизане от обкръжение не 
бива да е такава, че формированията да са под масовия стрелкови огън на 
противника в хода на извеждането. Той зависи от огневите възможности на 
артилерията, силите на ударната групировка и степента на поддръжка от 
старшия командир.

Бойният ред (приложение 34) на обкръжената групировка при изли-
зане от обкръжение се състои от главни сили; групировка за пробив; сили, 
нанасящи отвличащи удари; прикриващи (заслоняващи) сили; общ резерв; 
артилерия; средства за ПВО; противотанков резерв; подвижен отряд за за-
граждения; органи за логистично и медицинско осигуряване; пунктове за 
управление. 

Предназначението на главните сили е да извършат пробив във фронта 
на обкръжението, да разширят пробива, да не допуснат противника да затво-
ри образувания пробив и да осигурят извеждането на други формирования, 
прикривайки ги по фланговете. 

Способът за настъпление на главните сили (групировката за пробив) 
обикновено е от изходни райони в непосредствено съприкосновение с про-
тивника. Формированията, нанасящи отвличащи удари, имат предназначение 
да заблудят противника относно истинското направление за пробив, като с 
активни действия заангажират резервите му. Съставът на силите, нанасящи 
отвличащи удари, до голяма степен зависи от необходимостта за сформиране 
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на силна групировка за пробив. При недостиг на сили и средства може да не 
се нанасят отвличащи удари.

Прикриващите формирования имат основна задача да удържат рубежа 
на заеманите позиции, не допускайки стесняване на фронта на обкръжението 
до определен етап на боя. 

Общият резерв изпълнява задачи, възникнали в хода на боя, но като 
основна е готовността му да съдейства на силите, извършващи пробива, раз-
вивайки успеха до овладяването на рубежа за среща с формированията, нана-
сящи насрещен удар. Мястото на общия резерв се определя преди всичко от 
основната цел за неговото използване.

Артилерията на обкръжената групировка се използва за нанасяне на 
огнево поражение на противника в участъка за пробив и за огнева поддръжка 
на силите, извършващи пробива и нанасящите отвличащи удари. Една част от 
артилерията ще поддържа боя на прикриващите. 

Средствата за ПВО съсредоточават усилията си за прикриване силите 
и средствата на обкръжената групировка, осъществяващи пробива. Друг ва-
жен обект за прикритие са районите (площадките), определени за приемане 
на материални средства, доставени по въздуха.

Противотанковият резерв и подвижният отряд за заграждения се раз-
полагат в районите, определени още при боя в обкръжение. Предназначение-
то им е да съдействат на силите, извършващи пробива, като изпълняват зада-
чи преди всичко по фланговете на настъпващите формирования. В някои слу-
чаи противотанковият резерв и подвижният отряд за заграждения съдействат 
на прикриващите сили за отразяване на разсичащите удари на противника. 
При необходимост могат да бъдат определени и танкови или механизирани 
формирования за противотанков резерв.

Формированията за логистично и медицинско осигуряване се разпо-
лагат в максимална близост до силите, извършващи пробива. Основното им 
предназначени е да предоставят необходимите материални средства за воде-
нето на боя и организирано изпълнение на задачата по евакуация на ранени 
и повредена техника. Извеждането им се осъществява непосредствено зад 
главните сили, извършващи пробива.

Пунктовете за управление се разполагат на танконедостъпните места 
в близост до формированията за осъществяване на непрекъснато управление 
и наблюдение върху бойното поле. Преместването им се извършва след про-
бива и формирането на коридора за излизане от обкръжението.
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Четвърта глава 

ИЗЛИЗАНЕ ОТ ОБКРЪЖЕНИЕ

„Това е, когато се биеш сам с многоброен противник. Извади и 
двата меча и заеми широка лява и дясна стойка. Въпреки че противни-
ците ще нападат от четирите страни, преследвай ги в кръг в едната посо-
ка.  Наблюдавай добре бойния им ред и посрещай първо тези, които на-
падат първи. Обгърни с широк поглед всичко. Внимателно следи за реда 
на атаката им и сечи едно след друго вляво и вдясно. Не трябва да из-
чакваш. Бързо се връщай в изходната бойна стойка. Удряй силно против-
ниците в момента на атаката им. Разбивай ги в посоката, от която идва.“60 

В съвременната война, характерна с прилагането на маневрения под-
ход, изпълняван от високоманеврени сили, обкръжаването е често срещано 
явление. Следователно от изключителна важност за всеки командир е да бъде 
достатъчно подготвен за този вид бойна дейност.

Бойните действия в обкръжение, независимо от тяхната продължи-
телност, имат свои основни правила. Въпреки обстоятелствата, които могат 
да определят продължителността на бойните действия, винаги е препоръчи-
телно да се потърси своевременно решение на възникналите в хода на бойни-
те действия задачи. За да стане това възможно, командирът на обкръжената 
групировка трябва да получи пълна свобода на действие. По-конкретно, да 
му бъде позволено да използва собствената си преценка относно всички мер-
ки, решения и преценки на случващите се събития, които могат да доведат до 
пробив на обкръжението. 

„Германският опит от Втората световна война сочи, че са правени без-
смислени опити да се оцени реално ситуацията в зоната на обкръжение и 
операциите на обкръжените войски да се проведат чрез дистанционно упра-
вление от далечен по-висок ешелон, а в някои случаи и директно от щаба на 
Хитлер. Нерешителността от страна на командирите в зоната на обкръже-
нието и мерките, които неизменно са твърде закъснели, са последствията от 
такива ограничения, наложени от висшия щаб. Всеки път, когато командири-
те получават строги инструкции от разстояние, от което възможностите на 

60 Мусаши, Миямото. Ръкопис на петте пръстена. Глава „Вода”. София: Хелиопол, 
2016. 
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обкръжените сили не могат да бъдат преценени правилно, а и обикновено са 
надценени, желанието му да поеме отговорност и риск бързо е намалявало.“61 

Идеята, че зони на обкръжение трябва да се удържат на всяка цена, 
никога не трябва да се прилага като общ принцип. Придържането на Хитлер 
към тази погрешна концепция по време на Втората световна война води до 
загубата на толкова немски войници, че урокът, извлечен от тяхното пожерт-
ване, трябва да се помни завинаги.“ 

Случаите за излизане от обкръжение са многобройни. Анализът 
им показва, че най-благоприятно е излизането от обкръжение, когато против-
никът не е успял да завърши затварянето на обръча. Той се характеризира с 
това, че формированията имат възможност да започнат излизането/оттегля-
нето/изтеглянето, без да се изисква сложно прегрупиране и създаване на гру-
пировка за пробив в обръча на обкръжението, и излизането от обкръжение се 
осъществява при непосредствената поддръжка както със сили и средства на 
съседите, така и от старшия командир.

Вторият пример, при който биха се създали благоприятни надеждни 
условия за излизане от обкръжение, е когато излизането от обкръжение за-
почне непосредствено след завършването на обкръжаването от противника 
(приложение 35). Характеризира се: 

– с ограничено време за организиране на боя за излизане от обкръже-
ние; 

– кратки срокове за прегрупиране на силите и средствата за създаване 
на необходимия боен ред, за да може без пауза в боя внезапно да се премине 
от противодействие на обкръжаването към бойни действия за излизане от 
обкръжение; 

– снемане на формирования от някои направления, без противникът 
да разкрие това прегрупиране, като се осигурява прикриване на местата, от-
където са снети войски, с огъня на артилерията. Развръщат се инженерни 
формирования за устройване на заграждения и прикритие на фланговете. Из-
веждат се противотанкови средства за прикриване на застрашените танкодос-
тъпни направления по фланговете на изтеглящите се сили.

Ако външният фронт на обкръжението е на по-малко разстояние, 
старшият командир съдейства на обкръжените войски при тяхното излиза-
не от обкръжение, като въздейства по целия боен ред на противника. Тук 
следва да се отчита обстоятелството, че времето за изпълнение на задачата 
е по-кратко. Това е от съществено значение за тази интензивна форма на 
бойни действия. Благоприятно е обстоятелството, че не е нарушено напъл-
но взаимодействието със съседите. Освен това противникът е затруднен да 
противодейства на обкръжената групировка при нейното излизане, защото 
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не е успял за краткото време да прикрие надеждно всички вероятни направ-
ления за излизане от обкръжение и не е създал необходимите резерви.

Третият случай за излизане от обкръжение възниква след тежки бой-
ни действия в обкръжение. Характеризира се със: 

– значително намалена боеспособност на обкръжената групировка 
вследствие на ударите, които противникът е нанесъл за нейното унищожава-
не или боевете за изтощение при блокирането; 

– поддържане на превъзходство в сили и средства от противника и 
всички вероятни направления за излизане от обкръжение са прикрити – осо-
беното е, че за излизане от обкръжение се извършва пробив във вътрешния 
фронт на обкръжението;

– външният фронт на обкръжението може да е на значително отдале-
чение, което не позволява на войските извън обкръжението да съдействат на 
останалите в обкръжението;

– удължава се продължителността на бойните действия за излизане от 
обкръжение, в резултат на което противникът е в състояние да нанася повече 
удари по излизащите формирования и да предприема мерки за затваряне на 
създадения коридор или пробива за излизане от обкръжение;

– формирането на бойния ред за излизане от обкръжение се затрудня-
ва поради многообразието на отделните (последователните) задачи пред фор-
мированията, изискването за тясно взаимодействие между тях при сложен 
маньовър и намалената боеспособност.

Характерно за този най-труден за обкръжените случай е, че по-голяма 
част от автомобилната техника, материалните средства и наличните боепри-
паси не могат да се изведат от района на обкръжението. Те се унищожават от 
специално подготвени и определени от командира на обкръжената групиров-
ка команди. Не е изключение и ако част от личния състав излезе от обкръже-
нието пеш, на малки групи и без бойната техника.

Специфичното в случая е, че излизането на обкръжената групировка 
от обкръжение се изпълнява самостоятелно или с помощта на войските извън 
обкръжението. Всички тези характерни моменти и особености са разгледани 
подробно в настоящата глава.

Опитът показва, че само опитни войски, много добре тренирани, със 
съхранена боеспособност и под твърдия контрол на своите командири са 
способни да издържат на психическото напрежение на бой в обкръжение и 
е възможно да запазят високата степен на физическа годност, необходима 
при такива обстоятелства. Но дори и при войски, които отговарят на тези 
изисквания, е необходимо да се прилагат строги мерки, за да се предотврати 
всяко отслабване на контрола, което неизбежно би довело до понижаване на 
техния морал.
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Опитът от войните показва, че дисциплинарните порядки се разпа-
дат учудващо бързо в условията на обкръжение. По-важни в тази ситуация, 
отколкото във всяка друга, са най-високите стандарти и изисквания по отно-
шение на дисциплината. Каляването на характера на попадналите в обкръже-
ние, както във всички критични ситуации, придобива най-голямо значение. 
То поддържа волята за борба и наистина може да определи изхода на бойните 
действия. Повече от всякога мястото на командира при такива обстоятелства 
е сред неговите войски. В тяхното съзнание ще остне ефекта от неговата сво-
евременна намеса. Особено внимание по всички въпроси на дисциплината 
следва да се обърне на елементите от построението при непосредствения 
контакт с противника. Тъй като тези войски обикновено са първите, които са 
под непосредствена заплаха, те трябва да бъдат държани под строг контрол.

Друг принцип, доказал се в германския опит от Втората световна 
война, е делегирането на пълномощия от командира на обкръжените сили 
до три подчинени командни елемента (приложение 36) в зоната на обкръ-
жението: един за поддържане на отбранителните усилия, друг за подготовка 
и провеждане на пробива и трети, който да отговаря за организацията, кон-
трола на движението и поддържането на комендантската служба в зоната на 
обкръжение.

Комуникацията и координацията с други приятелски сили извън об-
кръжението, особено в случай на облекчаване на натиска отвън, ще трябва да 
останат сред приоритетните функции на обкръжения командир. Предполага 
се, че той ще разполага с необходимите радиосредства. Разбира се, абсолют-
но изискване за делегирането на описаните пълномощия е всички сили в об-
кръжение да бъдат под единно командване, дори в обкръжение да са останали 
сили и средства от различни формирования. Тъй като действията за обхваща-
не обикновено са насочени срещу тактически слаби места, като флангове на 
корпуса, дивизия и т.н., в началото невинаги се гарантира единно командване 
на обкръжените сили. То трябва да бъде установено възможно най-скоро. В 
противен случай ще възникнат значителни трудности при отбраната както и 
при провеждането на операции за извеждане от обкръжение отвън.

Тактическите принципи, които се прилагат в обкръжение към основ-
ните бойни формирования, могат да бъдат обобщени, както следва:

Пехота. В началната фаза, по време на която следва да се осигури це-
лият периметър, когато е в първи ешелон нито една обкръжена групировка не 
може да си позволи загубата на терен. Следователно силни резерви трябва да 
се държат в непосредствена близост. Бойните позиции следва да бъдат инте-
грирани в система от укрепени точки и райони с добре координиран план за 
огнево поразяване. В него трябва да са включени всички тежки системи оръ-
жия на пехотата. Охранението да се извършва зонално от стражеви застави, а 
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освен това да се поддържа постоянно наблюдение от разузнавателни и бойни 
патрули, особено през нощта. Ако това не може да се осъществи поради не-
достатъчни сили, периметърът следва да бъде умишлено свит до точката, в 
която защитата да бъде организирана в съответствие с посочените принципи.

Артилерия и ПВО. В малки и средни зони на обкръжаване обикнове-
но нежеланото натрупване на артилерийски части не може да бъде избегнато. 
Тук обаче предимството е, че е възможно и се позволява бързо пренасочване 
на огъня, като по този начин се осигурява директна поддръжка за големи 
части от първоешелонните сили без смяна на огневите позиции. Друго преи-
мущество в такива условия на обстановката е, че централизираното управле-
ние на огъня може да се приложи по-лесно. Особено ефективна е практиката 
на стрелба с няколко батареи, докато по-голямата част от артилерията не се 
използва, за да се избегне противниковото огнево въздействие (противобата-
рейна борба). Масираното използване на артилерия се прилага само срещу 
мащабни противникови атаки.

Танкове и противотанкови средства. При действия в обкръжение 
танковете и противотанковите средства изпълняват двойна мисия. Противно 
на правилата за централизирано използване на танковете в нормални условия 
на обстановката, при обкръжение те обикновено са под тактическото команд-
ване на пехотните формирования и участват в бойни действия по периметъра. 
При необходимост, когато трябва да се използват като мобилен резерв срещу 
големи противникови атаки, те следва бързо да бъдат изведени от тактиче-
ското командване и да се върнат към пълното командване на щатното си фор-
мирование. По подобен начин се смята, че стоят нещата и с противотанкови-
те формирования. Противотанковата отбрана, устроена в дълбочина, както 
е прието да се прилага в повечето ситуации, тук следва да бъде изключена. 
Причините за това, както и при пехотата, са необходимостта да се осигури 
целият периметър на първи ешелон и недопускането на загуба на терен.

Необходимостта от строга организация в зоната на обкръжението вече 
беше подчертана. Това се отнася по-специално за контрола на движението, 
който да бъде наложен така, че да гарантира координацията, реда и дисципли-
ната, както и да предотврати паниката и объркването в маньовъра. За целта 
може да се наложи да бъдат привлечени не само всички налични военни поли-
цаи, но и опитни бойни формирования под командването на опитни офицери.

Всички мерки, които следва да се предприемат в зоната на обкръ-
жение, ще варират в зависимост от конкретните обстоятелства, тъй като на 
практика не съществуват две идентични ситуации. Следователно не могат да 
се предписват установени правила, още по-малко процедури за бойни дейст-
вия в обкръжение. Въпреки това основните принципи, следва да се прилагат, 
когато войските са в обкръжение.



109

Докато обкръжението не е завършено – или преди да бъдат под-
силени вътрешният и външният фронт на противника, незабавният про-
бив представлява най-добрият шанс за успех. Тогава ще са необходими 
малко тактически приготовления, в случай че групировката, изправена 
пред обкръжение, може да използва подходящия момент, като действа 
решително веднага щом намеренията на противника бъдат разгадани. В 
повечето случаи обаче всички елементи на обкръжената групировка ще 
са въвлечени в битка за няколко дена и възможността за такива незабавни 
действия ще отмине, преди ситуацията в зоната на обкръжение да стане 
достатъчно ясна. Тогава, особено в случай на по-големи зони на обкръ-
жение, излизането от обкръжение може да започне само след най-внима-
телна подготовка. 

Подробностите, свързани с планирането на пробив на обкръже-
нието, бяха разгледани в трета глава. Какви са съображенията, които 
трябва да отчита командирът при решението за пробив?

Решението за пробив на обкръжението следва да бъде взето, преди 
противникът да успее да сключи напълно двата фронта около обкръжени-
те. Само ако това е направено и само ако подготовката започне незабавно, 
всички предприети мерки биха могли да станат част от един съгласуван 
план, насочен към единната цел – излизане от обкръжение. Такива ситуа-
ции разкриват вродената агресивност, гъвкавост, адаптивност и инициатива 
на родените лидери. 

 „Преминаване през брод“ означава да пресечеш морето там, къ-
дето е протокът. Мястото за пресичане, което се намира на 40 – 50 ри 
(160 – 200 км) навътре в морето, също се нарича брод. И в живота на чо-
век често му се налага да преминава през брод. Преминаването през брод 
означава да опънеш платната и да потеглиш без придружаващи кораби, 
знаейки точното месторазположение на брода, възможностите на своя ко-
раб и прогнозата за времето. Когато всички условия са налице и вятърът е 
благоприятен или попътен, вдигни платната. Ако вятърът смени посоката 
си на 2 – 3 ри от целта, за да пристигнеш, без да вдигаш платна, ще трябва 
да гребеш.

 Когато постигнеш тази вътрешна нагласа, ще можеш да я приложиш 
във всекидневието. Винаги мисли за преминаването през брод.

 По време на бой в стратегията е също много важно да пресечеш бро-
да. Узнай равнището на противника и когато знаеш и своите силни страни, в 
съответствие с принципа на стратегията „премини през брода“ на изгодно за 
тебе място, точно както опитният капитан пресича морския път.

 Веднъж пресякъл опасното място, можеш да бъдеш спокоен. Преми-
наването през брод означава да използваш слабите места на противника, за да 
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заемеш по-изгодна и печеливша позиция. В стратегията от голям и от малък 
мащаб преминаването през брод е с голяма тежест.“62 

Необходимостта от бързи решения в никакъв случай не бива да поз-
волява иницииране на действия без план. Подходящото време и посоката на 
пробива например могат да бъдат определени само след отговор на следните 
въпроси:

Кога според тактическата ситуация е най-ранният подходящ момент 
за началото на атаката?

Къде противникът е най-слаб?
Кой е най-краткият път към собствените ни сили и линии извън об-

кръжението?
Коя посока на атака би представлявала най-малко затруднения, като се 

отчетат особеностите на терена?
Кое време на деня и какви метеорологични условия са най-благопри-

ятни за атаката?
Колко (една или няколко) посоки за пробив трябва да се изберат?
Отговорите на тези въпроси ще варират в зависимост от ситуацията. 

Всъщност може да има ситуации, при които, противно на изложените вече 
правила, посоката за пробив не трябва да се определя твърде рано, поне дока-
то намеренията на противника не бъдат ясно разгадани. 

Като правило, освен ако пробивът не бъде координиран с приближа-
ващата групировка за деблокиране и излизане от обкръжение, извършващи-
те пробив на обкръжението трябва да следват най-краткия път обратно към 
собствените линии. В много случаи посоката, която е най-благоприятна от 
гледна точка на терен и противник, не може да бъде използвана, ако не позво-
лява свързване с приятелски сили в най-кратки срокове. При войски в добро 
състояние на боеготовността атаката може да бъде започната през нощта. В 
случай че са изтощени от бойните действия, пробивът следва да се извърши 
през деня, за да се получат по-добър контрол и координация.

Пробивът в няколко посоки не предлага най-добрите възможности за 
успех. Той се предприема в краен случай, за да бъде постигнато по-голямо раз-
средоточаване на собствените сили, което да даде възможност на някои малки 
единици да се инфилтрират обратно към собствените си линии. Подобен опит е 
повече или по-малко акт на отчаяние, когато не може да се очаква помощ отвън 
и разстоянието до най-близките приятелски линии е толкова голямо, че вече не 
може да бъде преодоляно от изтощената обкръжена групировка.

Указанията по логистичната подготовка и тяхното изпълнение са 
гаранция за успешен пробив, който е резултат от добро планиране и систе-

62 Мусаши, Миямото. Ръкопис на петте пръстена... 
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матична подготовка. Това е и една от най-трудните видове бойни дейности, 
в която може да бъде въвлечена определена военна групировка. Този факт 
трябва да се отчита и взема под внимание при всички подготвителни мер-
ки. Например преди пробива войските трябва да бъдат освободени от цяло-
то оборудване, което няма да им бъде необходимо по време на боевете през 
следващите няколко дни. Това следва да се направи без колебание и без да се 
вземат предвид евентуалните бъдещи потребности на формированията, ако 
след пробива отново бъдат използвани в бойни действия. Колкото по-лес-
но може да бъде заменено изоставеното преди пробива оборудване, толкова 
по-малко ще бъде тежестта на решението за неговото изоставяне или унищо-
жаване предвид такива съображения. „За германските командири през Вто-
рата световна война е било немислимо да забравят, че всяко оръжие и превоз-
но средство са практически незаменими – типичен признак на „войната на 
бедния човек“. За някои други нации обаче тези ограничения не се прилагат 
непременно.“63  

Докато обкръжените сили не са изцяло в клещите на противника, но 
веднага щом обкръжението изглежда неизбежно, трябва да се използва по-
следният открит път за евакуация на болни, ранени, на всички несъществени 
щабни елементи, непотребни материални средства и ресурси. При наличието 
на време излишното оръжие и оборудване също може да бъде евакуирано. 
Командирът не бива да пропуска да използва в пълна степен тази последна 
възможност да се евакуират тиловите формирования, защото в обкръжение 
те ще са в по-голяма тежест от излишното оборудване, което може да бъде 
унищожено при необходимост.

Техническата подготовка в зоната на обкръжението започва с това, което 
може да се нарече „голямото почистване“. Всички оръжейни системи, които не 
могат да бъдат изцяло осигурени с личен състав (разчети, екипажи) или снабде-
ни с боеприпаси, трябва да бъдат унищожени. Същото важи и за всички тежки 
оръдия, които могат да се окажат пречка с оглед на очакваните затруднения на 
терена, например за всички артилерийски буксирни части с повече от 150-мм 
калибър. Като правило е по-добре да се унищожи едно оръдие повече, отколкото 
да се съхраняват и поддържат системи, които не могат да се използват.

Подобни принципи важат и за унищожаването на бойната и транс-
портната техника. Колко точно ще бъде унищожена ще зависи от наличността 
на гориво и от потребностите за превоза на болни, ранени, убити и необходи-
мото оборудване. Опитът сочи, че във всеки случай? по-голямата част от пре-
возните средства се налага да бъдат унищожени. Най-силно засегнати от тези 
радикални мерки обикновено са средствата за доставка. Тук само опитен, 
дисциплиниран и с висок боен дух офицер, отговарящ за унищожаването, ще 
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може да изпълни успешно своята мисия.
Официалните документи са друг елемент на общото прочистване. 

Унищожаването им е задача, към която всеки военнослужещ ще пристъпи с 
готовност. Компютри, криптиращи устройства, електронни файлове на но-
сители на информация, административни форми, обемни военни дневници, 
папки и дела с документация, заповеди, наредби и директиви се изгарят. Кол-
кото по-високо е нивото на класификацията, толкова голямо трябва е вни-
манието, за да се гарантира, че документите и техниката са напълно уни-
щожени. Само най-важните документи, радиокодове и в определени случаи 
файлове с данните за личния състав могат да бъдат съхранени, стига да има 
надежда, че ще бъдат спасени.

Ефективното регулиране на движението е важна предпоставка за ус-
пеха на всеки тактически маньовър и придвижване в зоната на обкръжение-
то. Ако съществува подходяща пътна мрежа, трябва да се определят отделни 
маршрути за движение на логистичните и бойните формирования. Според 
изискванията на обстановката маршрутите могат да се диференцират дори 
до ниво на разпределение между пехотата, бронетанковите или да речем ко-
лесните верижни машини. За запазване на маневреността е целесъобразно 
да се координира целият трафик в зоната на обкръжението, като се подготвя 
редовен график, който да се спазва стриктно.

Проблемът с регулирането на движението в зоната на обкръжение-
то обаче не се свежда само до движението на войските. И най-внимателно 
разработената система за контрол на движението може да бъде разстроена 
от потоци цивилни бежанци, най-вероятно обхванати от паника, когато раз-
берат, че са се оказали в зоната на обкръжението. Следователно като прави-
ло е наложително охранителните елементи на обкръжената групировка да 
предотвратят всяко движение на местни жители. По време на пробив, само 
в редки случаи, ще бъде възможно да се вземе част от цивилното население. 
След това, докато пътищата се поддържат чисти, трябва да бъдат определени 
специални маршрути за извеждането на цивилните. Въпросът дали трудос-
пособното мъжко население да бъде изведено или оставено заслужава вни-
мателно обмисляне, особено в големи зони на обкръжение. Той може да бъде 
решен само въз основа на отчитане на конкретните обстоятелства.

В случай че е наложително обкръжената групировка да бъде поддър-
жана от въздуха, необходимо е организирането и провеждането на още по-го-
лям обем мероприятия, на които е посветена шеста глава от това проучване.

 Тактически съображения за решението. Групировката, попаднала 
в обкръжение, може да излезе от него само по заповед на старшия командир. 
Съдържанието на бойната задача и нейните параметри зависят от състава и 
състоянието на противниковата групировка, извършила непосредственото 
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обкръжение; от построението и инженерното оборудване на неговата отбра-
на, създадена на вътрешния фронт на обкръжението, както и от бойния ред и 
замисъла му за действие на външния фронт на обкръжението; от състоянието 
и бойните възможности на обкръжената групировка; както и от характера на 
местността. 

Само когато свръзката със старшия командир е загубена, материални-
те средства и боеприпасите са на привършване и личният състав на обкръже-
ната групировка е застрашен от унищожаване или пленяване, командирът на 
обкръжената групировка може да вземе самостоятелно решение за излизане 
от обкръжението. Обикновено бойната задача включва нанасяне на огнево 
поражение на противника, извършил непосредственото обкръжение, създа-
ване на коридор между двата фронта на обкръжението и съединяване на об-
кръжената групировка с главните сили извън обкръжението.

Дълбочината на бойната задача се определя за всяка конкретна обста-
новка, като основно зависи от отдалечението между външния и вътрешния 
фронт на обкръжението. Определящо за пробива и задачата, която трябва 
да се изпълнява при излизане от обкръжение, е състоянието на вътрешния 
фронт на противника и силите и средствата, които командирът на групиров-
ката в обкръжение може да задели за пробив. 

Ако разстоянието между двата фронта на обкръжението е по-малко 
от критичното, то старшият командир може да поддържа боя на обкръжената 
групировка при излизане от обкръжение с огъня на артилерията, като пора-
зява противника по цялата му дълбочина на направлението за излизане от 
обкръжение.

Ако отдалечението между двата фронта на обкръжението е по-голя-
мо от критичното, старшият командир има възможност да поддържа опера-
тивното взаимодействие с обкръжените сили и техните действия предимно с 
удари на тактическата щурмова авиация и на ракетните войски, когато и ако 
разполага с такива – за унищожаване на най-важните обекти на противника.

Като създава вътрешния фронт на обкръжението, противникът се на-
мира в боен ред, близък до настъпателния. Същевременно заделя значителни 
сили и средства на най-кратките направления, водещи към външния фронт 
за действие на войските. Неговата отбрана, изградена на вътрешния фронт 
на обкръжението, се характеризира с неголяма дълбочина и съсредоточаване 
на силите в предния отбранителен район. Предният отбранителен район на 
обкръжаващите се заема обикновено от формирования от типа на батальон и 
има дълбочина 3 – 5 км. 

При незначително отдалечение на външния фронт и необходимостта 
от разполагане на елементите на бойния ред на войските за действие на външ-
ния фронт е възможно да не сe оборудва тилов отбранителен район. Форми-
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рованията от резервите на противника най-често се съсредоточават в райони, 
в готовност за нанасяне на удари по механизираните и танковите батальони, 
осъществили пробив. При отдалечение на външния фронт от вътрешния на 
по-голямо от критичното разстояние противникът може да оборудва втора 
позиция, която да бъде заета от вторите му ешелони.

Като се отчетат дълбочината на предния отбранителен район, отда-
лечението на вторите ешелони и резервите и районите, заемани от техните 
формирования, то дълбочината на бойния ред на обкръжената групировка на 
противника на вътрешния фронт на обкръжението достига 8 – 10 км. 

От анализа на схващанията и възможностите за извършване на обкръ-
жаване, представени във втора глава, се вижда, че се създава вътрешен фронт, 
като обикновено отбраната се строи на вероятните направления за излизане 
от обкръжение в две позиции (втората позиция се заема от резервите или от 
втория ешелон), а на останалия фронт от обкръжението – в една. Това показ-
ва, че при излизане от обкръжение обкръжената групировка ще пробива до 
две позиции, които имат най-вероятна обща дълбочина 8 – 10 км при срав-
нително ниска плътност, а това определя дълбочината на бойната задача на 
пробиващия обкръжението командир.

В резултат на изследването пред обкръжената групировка, за излизане 
от обкръжение стоят следните най-общи задачи:

– извършване на прегрупиране за създаване на боен ред и заемане на 
изходно положение за преминаване в настъпление;

– нанасяне на огнево поражение на непосредствения противник, об-
кръжил обкръжената групировка;

– извършване на пробив във вътрешния фронт на обкръжението на 
дълбочината на първата позиция на противника;

– отразяване на контраатаките му и създаване на коридор; 
– водене на бойни действия на фланговете на създадения коридор за 

неговото осигуряване;
– среща с нанасящите насрещен удар собствени войски или съединя-

ване със стоварените десанти на направлението за излизане на обкръжената 
групировка от обкръжение;

– планомерно извеждане на формированията, неучастващи в пробива;
– отразяване на удари на противника за предотвратяване на евентуал-

но преследване;
– водене на ариергардни боеве от формированията за прикритие;
– излизане от боя и оттегляне на формированията за прикритие.
Видимо разстоянието между фронтовете на обкръжението заема въз-

лово място при избирането на способ за излизане от обкръжение. Ето защо на 
него трябва да се обърне съществено внимание. Разграничава се така нарече-
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ното „критично разстояние“ между фронтовете. 
При обкръжение трябва да се положат нарочни, конкретни усилия 

за увеличаване на ефективната групировка на бойния елемент за сметка на 
логистичния елемент. Подборът на подходящ личен състав, който да бъде 
пренасочен от една функция към друга, основно свързана с използването на 
всички годни за активни бойни действия, може да е бавен процес. Той оба-
че е от най-голямо значение в момент, когато активно действащите бойни 
формирования са необходими повече от всичко друго. В такива ситуации об-
служващите части, превъзхождащи пропорционално бойния елемент на об-
кръжените, до голяма степен са излишни и всъщност са повече в тежест на 
командването. В най-добрия случай те представляват запас от работна сила, 
който след процес на задълбочен подбор ще придаде допълнителен състав за 
бойните формирования. 

Очакванията към този резерв не бива да са големи, тъй като въпреки 
че е съставен от военнослужещи, ще включва малко бойци с реален опит в 
сражения. Пренасочването на прекомерен брой личен състав от тилните еле-
менти на предната линия също не е препоръчително. Така само ще се увеличи 
количествено числеността на групировка на бойните елементи, без обаче да 
нарасне неговата бойна мощ до необходимото ниво. В този случай процеду-
рата напълно губи своята полезност, защото прехвърлените от обслужващите 
вече не са усиления и подкрепления, а тежест за бойния елемент поради мал-
кия си боен опит и ниско качество на подготовката и бойните умения. Поради 
тази причина личният състав от тиловите формирования, чиито дейности са 
станали излишни и които вече не могат да бъдат евакуирани, трябва да бъдат 
съсредоточени в едно формирование и да се държат под строг отчет, като при 
необходимост с тях се извършват подбор и попълване на потребностите на 
бойните формирования от човешки ресурси.

Разрушенията, които следва да предотвратят бързото преследване 
от противника или да забавят използването от него на наскоро изоставен 
от обкръжените ключов терен, трябва да бъдат подготвени и устроени сво-
евременно. За тази цел могат да бъдат използвани ефективно непотребните 
артилерийски боеприпаси. Препоръчително е обаче такива разрушения да 
се ограничат само до няколко важни обекта. Опитът показва, че по правило 
войските не разполагат нито с време, нито притежават склонност да изпъл-
няват обширни и отнемащи време действия за заградителни мероприятия по-
средством разрушения. От друга страна, командирът трябва да се погрижи да 
предотврати безсмислените масови разрушения, породени от духа на разру-
шителност, характерен за обкръжените войски.

Успехът на пробива ще зависи преди всичко от използването на за-
блудата и поддържането на тайна. Колкото по-малко подчинени командири 
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са информирани за действителния план за пробив на обкръжението, толкова 
по-големи са шансовете за запазване на секретността. Към телефонната и 
радиокомуникацията трябва да се подхожда особено внимателно. В същото 
време радиото предлага най-доброто средство за заблуда на противника. Това 
може да стане чрез предаването на лъжливи съобщения за собствените наме-
рения; обаждания към въображаеми подхождащи единици; доклади, които 
ще объркат противника за действителната групировка на зоната на обкръже-
ната групировка; подвеждащи данни за доставки и невярна информация за 
зоните на спускане и зоните за кацане. Всички тези мероприятия със сигур-
ност намаляват броя на жертвите по време на пробив.

Тактическата заблуда и подвеждащият маньовър трябва да вървят ръка 
за ръка с предложените мерки. Периодичното и постоянното нощно препо-
зициониране, атаките на противника с ограничена цел от различни точки на 
периметъра и опитите за упорито удържане на маловажни точки от терена са 
подходи, с които командирът на обкръжената групировка трябва умишлено 
да представя на противника фалшива картина на положението и за намере-
нията му. За целта на тактическата заблуда може да се организират колони от 
придвижваща се техника, съставени от всички налични обслужващи едини-
ци. Те могат да се движат в посоки, различни от сектора, от който в крайна 
сметка ще започне пробивът.

Ефективната заблуда винаги може да бъде постигната чрез съсредо-
точаване на бронетанкови формирования в точки, различни от точките на 
избрания сектор за извършване на пробив на обкръжението. Ако тези фор-
мирования продължат да изпълняват лъжлива атака, противникът, вярвайки, 
че е разгадал основното усилие на групировката за пробив, почти сигурно ще 
отклони по-голямата част от силите си към критичната точка. След това ата-
куващите танкове могат да се пренасочват бързо в посоката на главния удар, 
което обикновено води до успех. Такива мерки за заблуда от резервите, в 
зависимост от състоянието на запасите с гориво-смазочни материали (ГСМ), 
трябва да се използват както в защитата на периметъра на обкръжението, 
така и като главни сили в пробива, непосредствено преди неговото начало. 
Желаният резултат често може да бъде постигнат чрез еднократно прегрупи-
ране на танковете през нощта, за да се създаде необходимата за пробива бро-
нетанкова групировка. Независимо какви мерки за заблуда се използват, те 
ще изпълнят целта си само ако дадат възможност на групировката за пробив 
изненадващо да овладее противниковите позиции. В това отношение подго-
товката за пробив не се различава от подготовката за всеки друг тип атака. И 
тук, както при всяко настъпателно действие, тайната, заблудата и изненадата 
са основните елементи на успеха.

Най-важните тактически приготовления за пробив, освен диверсион-
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ните атаки, се отнасят до постепенната промяна на усилието от защитата на 
периметъра до формирането на силна групировка за пробив. Където ситуа-
цията позволява, всеки войник, който може да бъде спестен от чисто отбра-
нителните сектори, трябва да бъде пренасочен – естествено, след период на 
възстановяване – в зоната, избрана за пробива. Това ще отслаби отбраната и 
на някои места ще наложи съкращаване на фронта на отбраната, което може 
да доведе до значителни рискове.

Вероятността противникът да извърши опити за проникване или дру-
ги подобни обикновено се надценява от командирите на място. Опитът показ-
ва, че такива действия оказват слабо или никакво влияние върху ситуацията. 
Тези трудности, разбира се, намаляват значително, когато се създадат усло-
вия цялата зоната на обкръжението да се движи в общата посока на пробива 
или към линията на приятелските сили. Освен това необходимото пренасоч-
ване на силите се осъществява по-лесно и малките загуби на терен и съкра-
щаване на отбранителния фронт вече не се смятат за сериозни неуспехи. Пре-
димството на подвижната зона на обкръжението по отношение на морала  е 
очевидно, защото войските са пощадени от усещането, че бранят последна 
позиция в зоната на обкръжението, от която няма измъкване.

По време на отбраната на периметъра на зоната на обкръжението 
кризисните моменти са ежедневно, дори ежечасно явление. Командирът на 
обкръжените сили и неговият щаб трябва да са готови във всеки момент 
да предприемат необходимите противодействия срещу прерастването на 
кризисните моменти в сериозни извънредни ситуации. Всъщност всеки из-
минал час може да поднесе нови изненади, да изисква нови решения и не-
винаги е лесно да се разграничат важните от маловажните ситуации и да се 
предвиди тяхното развитие. В резултат на напрежението, преобладаващо в 
периметъра на зоната на обкръжението, локалните критични ситуации често 
ще са преувеличени и могат да доведат до постоянни искания за усиления. 
Командирът трябва да има предвид, че резервите му са ограничени и не бива 
да бъдат ангажирани освен ако в решаващ момент не бъде създадена голяма 
заплаха. Често подобни критични ситуации отшумяват и ситуацията може да 
бъде възстановена без използването на резерви.

Каква линия на поведение следва да спазват командирът и неговият 
щаб в зоната на обкръжение? В хода на бързо променящите се събития ко-
мандването трябва да бъде крепостната кула на групировката. Войските на-
блюдават и оценяват всяко негово действие. В това отношение дори местопо-
ложението на командния пункт е от особено значение. Въпреки че е логично 
да бъде разположен в централна част, близостта му до моментния център на 
тежестта е още по-желателна. Опитът показва, че не е целесъобразно опера-
циите на обкръжената групировка да се управляват дистанционно, от външен 
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щаб. Това се оказва невъзможно както от практическа гледна точка, така и 
поради пагубното му въздействие върху морала на войските. Поради същите 
причини не бива да се разрешава който и да е от командването да напуска 
зоната на обкръжение. 

Успокояващата информация, кратките заповеди, издадени на ясен, 
точен, разбираем език, и честите посещения на командира и неговия щаб в 
критични точки по периметъра ще окажат незабавно благотворно влияние 
върху морала на войските в зоната на обкръжение. В същото време преуве-
личеният оптимизъм определено няма място в тези условия на обстановката. 
Това е така, защото войските искат да узнаят истината и в крайна сметка ще 
я открият сами. Те със сигурност ще изгубят увереност, ако разберат, че ко-
мандирите им подправят фактите в опит да направят ситуацията да изглежда 
по-спокойна, отколкото е в действителност. По правило истината, казана без 
прояви на нервност, не може да не окаже успокояващ ефект – тя дори може да 
подтикне войските към по-големи усилия. 

Най-общо, тактическите мерки, водещи до пробив на обкръжението, 
подредени в правилната им последователност, са следните:

– ударение върху отбраната – основните усилия са насочени в подкре-
па на боевете по периметъра;

– създаване на ясна командна верига и канали за командване;
– стабилизиране на отбраната;
– подсилване на бойния елемент за сметка на обслужващите елементи;
– евакуация на излишния личен състав, болни, ранени и унищожаване 

на излишното оборудване;
– постепенна промяна на акцента на действията от отбраната към под-

готовката за атаката за пробив;
– формиране на групировка за пробив; 
– съкращаване на защитния периметър, по-нататъшно укрепване на 

сектора, избран за пробива;
– заблуждаващи действия, които завършват с диверсионни атаки;
– ПРОБИВ.
Тези мерки се изпълняват от силите, излизащи от обкръжение, с про-

мяна в построението на  бойния ред.
За да се излезе от обкръжение в хода на боевете в обкръжение под 

активното въздействие на противника, трябва да се създаде необходими-
ят боен ред. Това трябва да осигурява изпълнението на бърз пробив на 
вътрешния фронт на обкръжението, твърдо удържане на заемания район 
и на създадения коридор за излизане от обкръжението, организирано из-
лизане от боя и оттегляне в направление на своите войски. Бойният ред за 
излизане от обкръжение е необходимо да се създава без големи прегрупи-
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рания, като се вземат мерки за защита (огнево осигуряване на прегрупи-
рането) от ударите на противника.

За успешното излизане на обкръжената групировка освен създаване 
на сили и средства за осъществяване на пробив във вътрешния фронт на 
обкръжението е необходимо командирът да обмисли заделянето на доста-
тъчно сили и средства за удържане района на обкръжението до извеждането 
на осигуряващите и обслужващите формирования от района. От тези сили 
и средства следва да бъдат заделени такива, които да изпълняват внезапно 
възникнали в хода на боя задачи. Тъй като обкръжената групировка при из-
лизане от обкръжение изпълнява две относително различни задачи (една за 
отбрана и една за настъпление), е необходимо с цел изпълнение на общата 
задача излизане от обкръжението за всяка от тях да бъде заделен съответно 
и резерв от сили и средства. За изпълнението на този обем задачи бойният 
ред на излизащите от обкръжение е целесъобразно да се състои от главни 
сили, два общовойскови резерва, артилерия, формирования за противовъз-
душна отбрана, един-два противотанкови резерва и подвижни отряди за за-
граждения, формирования за логистично осигуряване.

Предназначението на главните сили е да извършат пробив във въ-
трешния фронт на обкръжението, да създадат и осигурят коридор за излизане 
от обкръжението, както и да прикриват останалия фронт от обкръжението. 
Целесъобразно е главните сили да се подразделят на:

 – сили и средства, предназначени за пробив и осигуряване на коридо-
ра за излизане от обкръжението;

– сили и средства, действащи на отвличащи направления;
– сили и средства за прикриване на останалия фронт от обкръжението.
Силите и средствата, предназначени за пробив и осигуряване на 

коридора за излизане от обкръжение, изпълняват най-важната роля. Те 
обикновено настъпват от непосредствено съприкосновение с противника, 
при което танковите формирования могат да настъпят от очаквателни пози-
ции от предния край на района на обкръжението в направлението за извърш-
ване на пробива. Тяхната цел е да се пробие противниковата отбрана и разру-
ши отбранителната му система. 

 а) Основно определение: да се пробие противниковата отбрана и раз-
руши отбранителната система на противника64.

 б) Допълнителни определения: проникване – в сухопътните опера-
ции – форма на настъпление, която цели преминаване през противниковата 
отбрана и разстройване на отбраната65. 

 Свързани определения:

64 STANAG 2087... 
65 A-AD-121-AAP/JX-001. NATO Glossary of Terms and Definitions – AAP-6 (V). 
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1) при сухопътни операции – преминаване през противниковата от-
брана и разстройване на отбраната66; 

2) форма на маньовър – пробив: цели да се премине през основните 
отбранителни позиции на противника и се овладеят обекти в дълбочина, като 
по този начин се наруши целостта на отбраната. Основните усилия се съсре-
доточават на относително тесен фронт. Успешното осъществяване на проби-
ва изисква съсредоточаване на бойната мощ на старшия началник в опреде-
лен участък за преминаване през противниковата отбрана. Такива участъци 
могат да са междини между части и формирования, пропуски в построението 
на бойния ред, разкъсване на построението вследствие на нанесени удари и 
т.н. Съсредоточаването на усилията трябва да е такова, че силите да могат 
да пробият отбраната бързо, да разширят и обезопасят пробива и да запазят 
стремителността на настъплението при овладяването на обектите в дълбо-
чина на отбраната. Това е подходящ маньовър при наличието на достатъчно 
собствени сили, като позициите на противника са силно разтегнати, въпреки 
че фланговете му са надеждно защитени67. 

Пробивът се използва изключително на ниво съединение, понеже ча-
стите и формированията нямат достатъчно бойна мощ, за да осигурят ця-
лата необходима огнева поддръжка и да изпълнят самостоятелно маньовъра 
за удовлетворяване на основните изисквания за пробив на противниковата 
отбрана, особено в случаите на попадане в обкръжение. Пробивът трябва не 
само да разкъса двата обръча на обкръжението, а и да се овладее достатъчно 
терен, за да се създадат условия за въвеждането на сили за водене на настъп-
лението в дълбочина на противниковата отбрана. Това означава, че пробивът 
е само част от една цялостно замислена операция. 

„Пробивът предполага, че натовареното с тази задача формирование 
трябва да преодолее всички препятствия и противниковата отбрана, да овла-
дее обектите в дълбочина и да освободи необходимото пространство за въ-
веждане на силите за развитие на успеха от противниково присъствие. Про-
бивът трябва да разруши целостта на отбраната на противника. Под това по-
нятие следва да се разбира, че извършващото пробива формирование трябва 
да се справи с противниковите резерви на тактическо ниво (малка и средна 
дълбочина на противниковата отбрана)“.68 Когато става въпрос за излизане от 
обкръжение, под малка и средна дълбочина на противниковата отбрана тряб-
ва да се разбира вътрешният и външният обръч на обкръжението. 

Успешният пробив и въвеждане на силите за развитие на успеха тряб-

66 AAP 6B Military Symbols for Land Based Operations, р. 267. 
67 B-GL-300-002/FP-000 Land Force Tactical Doctrine, рр. 3-9. 
68 Енев, Емил. Тактически глаголи за поставяне на задачи за употреба при планиране и 
разпространяване на заповеди... 
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ва да доведат до разтваряне на клещите на обкръжението. 
Този аспект е важен, тъй като така се създава свобода за действие на 

силите за развитие на успеха и се съхранява тяхната бойна мощ. Силите тряб-
ва да имат готовност за преследване и блокиране от противника, а участва-
щите в пробива – за своевременна и адекватна реакция на бързо променящата 
се ситуация, бърза реакция и да поддържат готовност за продължаване на 
настъплението. 

Основните усилия се съсредоточават на относително тесен фронт. 
В хода на извършването на пробива и до рубежа за среща със собст-

вените войски от силите и средствата, предназначени за пробив, се заделят 
формирования за прикритие на фланговете (заслоните) в състав, осигуряващ 
отразяването на контраатаките на противника. Те са предназначени да раз-
ширят участъка на пробива, да създадат коридора за излизане от обкръжение 
и да не допуснат противника да възстанови разкъсания от пробива фронт 
на обкръжението, докато от района на обкръжението не излязат всички сили 
и средства на обкръжената групировка. Това изисква те да имат тактическа 
самостоятелност, което може да се постигне, като се усилят с артилерия (по 
възможност самоходна) и сапьорни формирования.

Като цяло формированията за прикритие на фланговете действат 
в интерес на главните сили с цел да бъде предотвратено безпрепятственото 
достигане на противника до главните сили, да се задържи, разстрои или за-
блуди, преди противникът да може да атакува главните сили. Всяка част или 
изпратени охранителни елементи от нея осигуряват охранение на по голя-
мо формирование посредством наблюдение, разузнаване, атака, отбрана или 
комбинация от тези методи. Такива формирования могат да бъдат ангажира-
ни едновременно с многообразие от тактически задачи в зоната си за отговор-
ност по фланговете на формированията, участващи в пробива. Тези задачи 
могат да доведат до канализиране на действията на противника, блокиране, 
унищожаване, неутрализиране, преграждане или други комбинации. 

Силите и средствата от главните сили, действащи на отвличащите на-
правления, е целесъобразно да бъдат в състав, който да ангажира достатъчно 
време силите на противника. Те са предназначени да го въведат в заблужде-
ние относно истинското направление на пробива. Затова действията им не 
бива да се различават от действията на формированията, извършващи про-
бива. Активните действия могат да се приемат от противника и като опит да 
се подобри предният край на фронта на обкръжението на това направление, 
а по този начин за известно време ще бъде отвлечено неговото внимание от 
действителния участък на пробива. 

Силите и средствата, действащи на отвличащите направления, могат 
да се разполагат на първата позиция, заета при боя в обкръжение, или на 
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очаквателни позиции. По принцип това ще бъдат отбраняващите се на тези 
направления.

Силите и средствата, действащи за прикритие на останалия фронт от 
обкръжението, са предназначени по време на пробива да удържат заеманите 
позиции, като не допуснат противника да нанася удари по фланговете и тила 
на формированията, извършващи пробива, и се оттеглят само по заповед на 
командира на обкръжената групировка. Техният състав се определя от дъл-
жината на необходимия фронт, който трябва да се прикрива, и от необходи-
мото количество сили и средства, определени за пробива. В зависимост от 
това, дали фронтът на обкръжението е стабилизиран, или не, то и съставът на 
силите и средствата може да бъде различен.

Обикновено формированията, определени за изпълнението на тази 
задача, се намират на първата позиция в района на обкръжението. Най-често 
срещаните им мисии са „прикритие“ и „забавяне“. Прикритието се различава 
от забавянето като задача в две важни направления. Първо, когато е нато-
варено с мисия „забавяне“, съединението следва да извърши необходимото 
тактическо разполагане на маневрените формирования и разпределение на 
огъня с оглед на това да се постигнат очакваните от задържането резултати: 
забавяне с цел печелене на време, забавяне с цел унищожаване или забавя-
не с цел създаване на условия за провеждане на друг вид бойни действия. 
Основният аспект е, че забавянето трябва да се води дотогава, докогато се 
получи необходимият ефект. След неговото реализиране формированието е 
свободно да прекрати контакта с противника и да пристъпи към изпълнение 
на следващата задача. Когато желаният ефект от забавянето е постигнат, не е 
необходимо да се работи за изпълнение на произтичащите задачи по прикри-
тие или охрана. 

Прикритието налага на формированията да водят операцията до мо-
мента, в който получат заповед да се оттеглят от нея. То дава възможност за 
многообразие на изпълняваните задачи от едно формирование в процеса на 
реализиране на мисията. Тези задачи могат да варират от забавяне в един 
участък, докато се извършва прикритие в друг и канализиране в трети. При-
критието е по-многостранно в сравнение със забавянето. 

Общовойсковият резерв е предназначен да решава внезапно възник-
нали задачи в хода на боя за излизане от обкръжение, но като се има предвид, 
че трябва да има постоянна готовност да съдейства както на силите и сред-
ствата, извършващи пробива, така и на тези за прикритие, може да изпълнява 
следните задачи: 

– да нараства усилията и развива успеха на обкръжената групировка 
в участъка за пробив; 

– да подменя формирования, загубили боеспособност; 
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– да разширява създадения бреш; 
– да удържа овладян рубеж; 
– да унищожава противник, вклинил се в отбраната на силите за при-

криване с контраатаки или с огън от заетите райони и огневи рубежи.
Целесъобразно е единият общовойскови резерв да се разполага на 

направлението за излизане от обкръжение на отдалечение от предния край, 
което му позволява своевременно изпълнение на поставените задачи, а дру-
гият – зад формированията за прикритие на останалия фронт на вероятното 
направление за настъпление на противника.

За осигуряване на пробива и за поддържане на бойните действия на 
силите и средствата, извършващи пробива, е необходима силна артилерийска 
група. Следва да се отчита, че артилерията ще бъде необходима и за осигу-
ряване на бойните действия на формированията, действащи на отвличащите 
направления и на тези за прикритие на останалия фронт от обкръжението. 
Това изисква централизирано управление, като за сформиране на единна ар-
тилерийска група за всички обкръжени формирования е необходимо да се 
осигурят не по-малко от две трети от наличната артилерия.

Артилерията на обкръжената групировка при боя за излизане от об-
кръжение е предназначена:

 – да унищожава високоточните оръжия на противника, създал въ-
трешния фронт на обкръжението; 

– да подавя неговите артилерийски и минохвъргачни батареи;
– да поразява живата сила и огневите средства на противника в учас-

тъка за пробив; 
– да унищожава средствата за радиоелектронна борба и пунктовете за 

управление на противника;
– да възпрепятства маньовъра на войските на противника, насочени за 

запушване на пробива във фронта за обкръжение; 
– да осигурява в огнево отношение заслоните, направени от формиро-

ванията, действащи на фланговете на силите, извършващи пробива; 
– да осигурява огнево силите и средствата, действащи за прикритие 

на останалия фронт.
Основните усилия на противовъздушната отбрана трябва да са насо-

чени за прикриване на силите и средствата, извършващи пробива за излизане 
от обкръжение, за възпрепятстване блокирането им от въздуха, както и за 
прикриване на площадките за излитане и кацане на вертолети. Тези задачи се 
изпълняват от досега заеманите позиции или посредством маньовър с част от 
батареите в направлението за излизане от обкръжение.

При боя за излизане от обкръжение средствата за противовъздушна 
отбрана ще изпълняват задачите си в изключително сложни условия в резул-
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тат на понесените загуби при боя в обкръжение. Това налага за успешното 
излизане на обкръжената групировка от обкръжение войските извън него да 
осигурят изолиране на района на бойните действия от въздушния противник 
на направлението за излизане и да го прикриват със своите средства за про-
тивовъздушна отбрана.

Предвид на това, че обкръжената групировка едновременно трябва 
да удържа района на обкръжението и да осигури коридора за извеждане, е 
целесъобразно да има два противотанкови резерва и подвижни отряда за за-
граждения. При положение че противотанковите резерви, създадени за боя в 
обкръжение, не са унищожени, те се използват, а в случай че са унищожени, 
се създават нови на базата на противотанковите средства на батальоните или 
на базата на танкова рота.

Когато се използват противотанковите резерви, създадени за боя в об-
кръжение, те могат да се разполагат в досегашните си райони за съсредото-
чаване и да не извършват маньовър, докато не започне пробивът, при условие 
че не са развърнати на огневи рубеж. В противен случай могат да се съсредо-
точат в два района, единият от които да е на направлението за излизане от об-
кръжение, а другият – на направлението на вероятните удари на противника 
на същото отдалечение.

Противотанковият резерв е целесъобразно да действа на направление-
то за излизане от обкръжение в готовност да се развръща на огневи рубежи 
за отразяване на контраатаката на противниковите танкови формирования. 
Необходимо е той да осигурява прикриващите при оттеглянето им на пла-
нираните рубежи, като унищожава танковете и други бронирани средства 
на противника, прикрива застрашените направления, откритите флангове и 
стиковете.

Подвижните отряди за заграждения се разполагат в райони в бли-
зост до районите за съсредоточаване на противотанковите резерви, което ще 
улесни съвместните им действия. Предназначението на подвижния отряд за 
заграждения, действащ на направлението за излизане от обкръжение, е да 
устройва минни полета пред и на фланговете на заслоните, осигуряващи ко-
ридора за излизане от обкръжение, за унищожаване на противниковите сили 
и средства, провеждащи контраатаки за запушване на създадения бреш.

Вторият подвижен отряд за заграждения е предназначен чрез устрой-
ване на минни полета да осигурява оттеглянето и излизането от боя на силите 
и средствата, прикриващи останалия фронт от обкръжението, като забавя ак-
тивните действия на противника и не допуска преследване.

Формированията за материално-техническо и медицинско осигурява-
не е целесъобразно да се разполагат в два района. Едно от формированията 
е предназначено да осигурява с боеприпаси и гориво силите и средствата, 
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извършващи пробива и заслоните на създадения коридор за излизане от об-
кръжение. Другите формирования остават в досега заемания район. Те оси-
гуряват прикриващите сили и средства с боеприпаси и гориво. За освобож-
даване на транспорт за събиране и евакуиране на ранените и болните могат 
да се създават запаси от боеприпаси, гориво и средства за заграждения на 
определените за оттегляне на прикриващите формирования  рубежи, като се 
стоварват на уточнените места.

Ремонтно-възстановителните органи е целесъобразно да сформират 
ремонтно-евакуационни групи, половината от които да осигуряват силите, 
извършващи пробива, а останалите – прикриващите формирования. Тяхно-
то предназначение е преди всичко да извършват текущи ремонти с неголяма 
продължителност и да довеждат до състояние на небоеспособност на техни-
ката, която е застрашена от попадане в плен.

Логистичното осигуряване – снабдяване, запасяване, евакуация при 
излизане от обкръжение, има своите характеристики. То е комплекс от взаим-
носвързани по време, място и цели мероприятия, насочени към осъществява-
нето на възможно най-пълното задоволяване на потребностите на обкръжените 
и създаването на благоприятни условия за успешно водене на бойните дейст-
вия за излизане от обкръжение. Изхождайки от задачите и характера на боя, 
при подготовката за излизане от обкръжение логистичното осигуряване ще 
бъде свързано с решаването на ред сложни и срочни мероприятия, извършвани 
паралелно с дейностите по логистичното осигуряване на боя в обкръжение.

Основните от тях са:
– подготовка на личния състав и транспортната техника за осигурява-

не на излизащите от обкръжение;
– разработване на точни разчети за потребностите от материални 

средства;
– попълване с материални средства според важността на задачите, 

които ще се изпълняват;
– ремонтиране на повредената техника и подготовка за извеждане 

(евакуиране) от обкръжение;
– получаване и разпределение на материални средства, подвозени по 

въздуха;
– евакуиране на ранените и болните по въздуха;
– подготовка на останалите ранени за евакуиране със санитарен или 

общовойскови транспорт и освобождаване на медицинските пунктове;
– подготовка за унищожаване на повредената техника и имущества, 

които не могат да бъдат изведени от обкръжението;
– организиране на управлението на логистичното осигуряване.
Степента на изпълнение на тези мероприятия ще зависи от наличното 



126

време, конкретното състояние и от възможностите за съдействие от висше- 
стоящите инстанции. Една част от тях се налага да бъдат извършени пре-
ди попадането в обкръжение, а именно – организирането на своевременен 
подвоз от старшото звено, евакуацията на ранените и болните и освобожда-
ването на медицинския пункт, евакуацията на повредената или излишната 
техника и имущества.

При подготовката за излизане от обкръжение следва да се попълнят 
запасите от материални средства и особено с бойни припаси. С предимство се 
попълват формированията, които ще осъществяват пробива, прикриващите 
фланговете, както и удържащите останалия фронт. Освен това за формирова-
нията, прикриващи излизането от обкръжение, е целесъобразно на рубежите 
им за отбрана, на които ще се оттеглят последователно, да се създадат необхо-
димите запаси от бойни припаси и средства за заграждения. Целесъобразно 
е създаването на ограничен резерв от материални средства за изпълнение на 
внезапно възникнали в хода на боя задачи.

След попълването с материални средства освободените автомобили 
следва да се оборудват и използват за евакуация на ранени и болни, повреде-
на техника, въоръжение и други имущества съгласно представените заявки за 
съответните класове материални средства. Техниката и имуществата, които 
не могат да бъдат евакуирани, се подготвят за унищожаване от специални 
команди по заповед на командира на обкръжените и след разрешение от стар-
шия началник. Резервите за снабдяване, съхранявани в зоната на обкръже-
нието, не бива да са повече от онова, от което групировката вероятно ще се 
нуждае до деня на пробива. 

Големи складове не са необходими. Имуществата трябва да бъдат 
раздадени или унищожени независимо от качеството или количеството 
им. „В такива ситуации германците намериха за полезно да подготвят  
т.нар. индивидуални пакети за доставки, които бяха съставени от всякакъв 
вид артикули за определени единици, и можеха да бъдат разпределени 
предварително до точките, където по-късно ще са необходими. Излишъ-
кът на дажбите може да бъде раздаден на войските за незабавна консу-
мация, но ако това се направи прекалено щедро, вероятно е да се намали 
бойната им мощ.“69 

Ако обкръжената групировка е без достатъчни запаси и единственият 
начин необходимото гориво и боеприпаси е да се доставят само по въздух, 
излизането от обкръжението трябва да се извърши възможно най-бързо. Дос-
тавките по въздуха не могат да удовлетворят всички изисквания и потреб-
ности на обкръжената групировка. Те могат да компенсират само основния 
недостиг. Малко вероятно е това да се промени дори ако е гарантирано аб-

69 Historical Study. Operation of Encircled Forces: German Experiences in Russia… 
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солютно превъзходство във въздуха и за операцията може да бъде заделен 
необходимият адекватен авиационен ресурс.

За ефективно логистично осигуряване и създаване на предпоставки за 
успешни бойни действия особено внимание следва да се отдели на ремонта, 
възстановяването и подготовката на техниката за излизане от обкръжение. 
При излизане от обкръжение през нощта по машините се извършват допъл-
нителни дейности, като поставяне на прибори за нощно виждане и тяхното 
регулиране, маскировъчни устройства и др.

Загубите на въоръжение и техника зависят от активността на против-
ника, възможността му да въздейства по целия фронт на обкръжението, огра-
ниченото количество резервни части и агрегати, както и от други фактори. 
Най-целесъобразно е ремонтът на техниката да се извършва по агрегатния 
способ. За тази цел се използват както отделни части, така и цели възли и 
агрегати от техниката, която не може да бъде изведена от обкръжението. 

До началото на боя приоритетно се възстановява техниката, чийто ре-
монт би отнел най-малко време, а при еднакви други условия – онази, която 
е най-необходима. Техниката, която не може да бъде ремонтирана или еваку-
ирана от района на обкръжението, се унищожава от заповядани от командира 
групи. Преди това е целесъобразно от нея да бъде източено горивото и да 
бъдат демонтирани части, възли и агрегати, годни за  използване. След изли-
зането от обкръжение повредената техника се евакуира към определените от 
старшия логистичен орган места. За целта могат да бъдат използвани райони-
те за разполагане на ремонтните органи на старшата инстанция в близост до 
маршрутите за изнасяне. Ако за попълване бъде развърнат район за приемане 
и предаване на материални средства, то повредената техника може да се ева-
куира към него. 

Един от най-важните логистични проблеми е свързан с евакуацията 
на жертвите. Дали за ранените са взети необходимите мерки, или не, оказва 
дълбок ефект върху морала на обкръжените войски. Всяка предприета или 
непредприета мярка, от която може да се съди, че раненият и болният личен 
състав трябва да бъде оставен, веднага ще намали бойния дух. В такива си-
туации командирите са морално задължени да вземат ранените и следва да 
положат всички усилия за това. „Германският опит показва, че незначител-
ните жертви могат да издържат на транспортиране на значителни разстояния 
на теглени от коне превозни средства, подплатени със слама, дори при мно-
го студено време и снежни бури. При такива движения ранените са придру-
жавани от медицински служители, които оказват всяка възможна помощ по 
време на честите спирки. Германските войски, обкръжени близо до Каменец 
Подолски, смятат своя конвой от жертви за изключително ценен и се борят 
още по-упорито, за да защитят ранените си другари. Следователно по време 
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на тази операция става възможно да се евакуират почти всички жертви. В зо-
ната на обкръжението близо до Черкаси положението е по-малко благоприят-
но. Там поради най-тежките метеорологични условия и объркана тактическа 
обстановка ранените трябва да бъдат оставени на грижите на лекари и друг 
медицински персонал. 

Опитът сочи, че трябва да се използва всяка възможност за евакуация 
на ранени и болни по въздуха. Те трябва да бъдат приоритет на транспортни-
те самолети, които се връщат от зоната на обкръжението, и този приоритет 
трябва да бъде осигурен, ако е необходимо, със силата на оръжието. Отчая-
ната борба за пространство на транспортни самолети в зоната по време на 
обкръжението на Сталинград трябва да служи като предупреждение за ситу-
ации от този вид.“70 

Поради невъзможността да бъдат евакуирани всички ранени и болни 
преди попадането в обкръжение и ограничените възможности за евакуация 
по въздуха, съхранените медицински пунктове ще бъдат запълнени с ранени 
и болни. Значителни медицински загуби следва да се очакват при боя в об-
кръжение и при извършването на пробива и отразяването на контраатаките 
на противника. Това допълнително ще увеличи натовареността на медицин-
ските пунктове и ще затрудни тяхното обслужване. Основна задача на ме-
дицинското осигуряване ще бъде своевременното евакуиране на ранените и 
болните, а при невъзможност за това извън пределите на обкръжението, те 
ще бъдат евакуирани към „себе си“. В тези условия се налага и съкращаване 
на обема на оказаната помощ. 

При съединяването със собствените войски е целесъобразно да се 
осигури възможност за незабавна евакуация по въздуха или развръщане на 
медицински пунктове или полеви болници, които да пристъпят към незабав-
ни животоспасяващи операции на ранените с висок процент за оцеляване. За 
леко ранените трябва да се предвидят товарни автомобили. 
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Пета глава

ИЗЛИЗАНЕ ОТ ОБКРЪЖЕНИЕ С ПОМОЩТА НА ВОЙСКИ  
ИЗВЪН ОБКРЪЖЕНИЕТО

Трудностите, с които се сблъсква обкръжената групировка, могат да 
бъдат намалени, ако в близост до зоната на обкръжението са налице значи-
телни приятелски сили. Дори неуспешните опити за външен пробив на об-
кръжението са по-добри, отколкото никакви. Основата на истинския успех 
обаче е използването на опитни войски в най-добро състояние на боеготов-
ност, за които не се очаква да претърпят неуспех. Необходимостта от външен 
пробив, разбира се, зависи от тактическата ситуация и физическото състоя-
ние на обкръжената групировка. Най-голяма е тази потребност, когато вой-
ските в зоната на обкръжението са в състояние да продължат съпротивата и 
показват признаци на изтощение. В други ситуации този подход за излизане 
от обкръжение може да изглежда по-малко необходим. Но където и когато и 
приятелски войски са в клещите на противника, помощта отвън е повече от 
желателна и следва да се предоставя незабавно.

Операции за излизане от обкръжение с помощта на войски извън об-
кръжението трябва да се планират със същата грижа и внимание, каквито се 
полагат при подготовката на всяко действие на обкръжената групировка. Това 
се отнася за избора на направлението и маршрутите за настъпление, избора 
на подходящия момент за нанасяне на удар и своевременното и правилно 
разпределение на гориво-смазочните материали и боеприпасите. Тактиче-
ските мероприятия за подготовката и провеждането трябва да следват същите 
принципи както за всеки друг тип настъпателни действия. Необходимият със-
тав на групировката за външен пробив на обкръжението следва да бъде опре-
делен въз основа на обстановката, състоянието на обкръжените сили, състоя-
нието на противника и отдалечението на обкръжените от собствените сили. 
В повечето случаи бронетанковите формирования и огневата поддръжка по 
суша, въздух, а където е възможно и от море ще бъдат незаменими. Всички 
сили трябва да са под единно командване дори ако се състоят от единици, 
които първоначално са били части от две отделни групировки. 

Основните фази при излизане от обкръжение с помощта на вой-
ски извън обкръжението са подготовка на излизането, пробив, излизане 
от боя, оттегляне и съединяване с главните сили.
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Подготвителните мерки

в областта на снабдяването и администрацията значително ще надхвърлят 
като обем онези, които биха могли да бъдат предприети за обикновено на-
стъпление, тъй като войските извън обкръжението трябва да се опитат да 
предвидят нуждите на обкръжените да излязат от зоната на обкръжението. 
Всички видове материални средства и доставки следва да бъдат осигурени 
в достатъчни количества. Зоните за евакуация, възстановяване и рехаби-
литация трябва да бъдат подготвени. Те следва да осигурят необходимите 
ресурси и съоръжения, които ще подобрят физическото състояние и мо-
рала на личния състав, изведен от обкръжение. Тези мерки играят важна 
роля за подобряване на здравословното състояние, морала и общото физи-
ческо състояние на изведените от обкръжение и за възстановяване на тях-
ната боеспособност. Правилната грижа за ранените следва да бъде гаран-
тирана чрез осигуряване на необходимия за целта медицински персонал 
и подготовката на съответните съоръжения и оборудване за подслон и ле-
чение на изведените от обкръжение. За да се случи това, е необходимо по-
лучаването на информация за броя на ранените в зоната на обкръжението.

Решението за времето и мястото за започването на атаката за външен 
пробив на обкръжението зависи от конкретните договорености с обкръжена-
та групировка. 

Необходимо е пробивът на обкръжението отвън да бъде планиран на 
широк фронт. Настъпление на едно направление, ограничено на тесен фронт, 
има малък шанс за успех и е оправдано само при недостиг на сили. В този 
случай групировката за външен пробив ще бъде изложена на опасност  по-
ради постоянното увеличаване фронта на фланговете и едва ли ще успее да 
постигне целта си. Такъв подход би имал ограничени шансове за успех един-
ствено през нощта. 

Операцията за пробив на външния фронт (обръч) следва да се пла-
нира, организира и проведе така, че войските извън обкръжението да раз-
полагат с висока степен на гъвкавост (маневреност). Често предварително 
изготвеният план трябва да бъде отхвърлен или модифициран поради нео-
чакваните действия на противника, особено ако са насочени срещу войските, 
които се опитват да излязат от зоната на обкръжението. Съвместните усилия 
на двата сближаващи се елемента следва да бъдат насочени към нуждите на 
обкръжените единици. Това се налага от факта, че те винаги водят бойни 
действия при по-неблагоприятни обстоятелства и условия на обстановката от 
групировката на силите извън обкръжението. Поради тази причина трябва да 
се осигурят достатъчно възможности силите да реагират с бързи и ефективни 
мерки за противодействие срещу непредвидени промени в ситуацията.
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„Резултатите от бойните действия западно от Черкаси ясно демон-
стрират какви трудности могат да се срещнат при операция за външен пробив 
на обкръжението. Там всички усилия са осуетени от съвкупността от злопо-
лучни обстоятелства. Внезапната поява на лоши атмосферни сезонни усло-
вия прави терена почти непроходим. Силите за помощ, приближаващи от юг, 
са унищожени в многобройни ограничени сражения, преди да могат да бъдат 
събрани за основната атака. Сложните канали на командване и различните 
направления за атака допълнително допринасят за объркването. Със сигур-
ност липсва гъвкавост при провеждането на операцията за външен пробив 
на обкръжението от запад. Пробивът, разбира се, не протича изцяло по план, 
тъй като по-голямата част от войските, излизащи от зоната на обкръжението, 
пропускат посоката си. Поради тази малка промяна групировката от сили из-
вън обкръжението се оказва неспособна да се свърже с обкръжените сили в 
точката, в която те всъщност са пробили фронта на обкръжение.“71 

Пробивът

След като групировката в зоната на обкръжението осъществи пробив 
в посока на приятелските линии, следва да прилага същите тактически прин-
ципи, както и при настъпление от непосредствено съприкосновение и ще 
бъде обект на същите непредвидени обстоятелства, както при всеки друг тип 
атака. Съществена трудност тук е координирането на това усилие с условията 
на релефа с цел възможно най-бързото осъществяване на съединяването на 
двете сближаващи се сили.

Трудно е да се определи с точност какъв би трябвало да бъде опти-
малният боен ред за провеждане на атака за пробив в обкръжението. Тъй 
като отговорът на този въпрос до голяма степен зависи от конкретната ситу-
ация, следователно не могат да бъдат приложени определени правила. Във 
всеки случай е препоръчително да се приеме построението на бойния ред да 
е съставено от механизирани и спешени единици, поддържани от танкове и 
всички оръжейни системи, подходящи за атаката. 

Бойните машини и танковете следва да се държат под строг контрол, 
така че да се предотврати излизането им пред спешените формирования. 
Трябва да им бъде позволено да напредват само до определени рубежи, след 
което настъплението се преустановява. Това е необходимо предпазно сред-
ство за предотвратяване на дълбоки вклинявания от отделни бронирани 
единици, които не могат да бъдат от полза за развитието на успеха на ос-
новната групировка. Напротив, такива рисковани действия могат да доведат 
до откъсване на пехотата от бронираните машини, разстройване на бойния 

71 Historical Study. Operation of Encircled Forces: German Experiences in Russia… 
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ред и до неуспех на атаката. Трябва да се издават специфични заповеди как-
то за навременното интегриране в излизането от обкръжението на всички 
останали елементи от отбраната на периметъра, които да бъдат изтеглени 
от отбранителните сектори, така и за провеждането на действия на ариер-
гарда за отразяване на противникови атаки в тилната зона на излизащите от 
обкръжение сили и средства (приложение 37)72. 

Критичен момент на пробива е възникването на необходимост от про-
мяна на първоначалния план. По правило това е резултат от някои непред-
видени действия на противника, но има и случаи, при които този критичен 
момент настъпва и поради грешки и недоразумения в планирането или в хода 
на изпълнението на пробива. В такива случаи е неизбежно вземането на ре-
шения в хода на провеждането на операцията, които не бива да преминават в 
индивидуални импровизации. 

Основен проблем, произтичащ от настъпването на такъв критичен 
момент, възниква поради факта, че при силно изтощени войски, със сни-
жен боен дух от тежките битки в зоната на обкръжението, подобни кризи 
лесно могат да доведат до паника. Проявите на самостоятелни опити за 
проникване до приятелските линии от типа „всеки да се спасява поеди-
нично“ са сигнал за срив на дисциплината и морала. Това може да бъде 
предотвратено единствено чрез твърдо командване и строг контрол. За да 
не се допускат подобни случаи, в обсъждания критичен момент на изли-
зане на развитието на обстановката от рамките на плана е целесъобразно 
предприемането на предварителни мерки, предвидени за извънредни ситу-
ации. Такива могат да бъдат създаването и запазването на мобилен резерв, 
съставен от танкове и противотанкови оръжия, който да бъде използван с 
висока степен на гъвкавост. Опитът сочи, че дори няколко танка, използва-
ни в точния момент, могат да бъдат ефективно средство за преодоляването 
на проблема.

Боеспособността на войските трябва да бъде внимателно преценена 
и да е в центъра на вниманието на командира за времето на цялата операция. 
Ако личният състав е изтощен от бойните действия и се очаква пробивът да 
включва продължителни и тежки боеве, операцията за пробив и излизане от 
обкръжение трябва да се проведе в няколко фази. Така ще може да се осигури 
почивка между периодите на движение или бойните действия. От съобра-
жения за сигурност, особено в случай на малки зони на обкръжение, всички 
смени на позиции и маньоври за създаването на бойния ред за пробива на 
обкръжението трябва да се извършват през нощта. Контролът на войските 

72 Ташков, Димитър, Емил Енев. Провеждане на задържащи бойни действия при 
използване на маневрени формирования в операции по прикритие. София: Военна 
академия „Г. С. Раковски“, 2017. 
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значително се улеснява, ако боевете могат да бъдат ограничени само в рамки-
те на светлото време на денонощието. 

В случай че пробивът трябва да бъде извършен без едновременното 
съдействие на войски и сили извън зоната на обкръжение, очаква се по-ната-
тъшните действия да се развият под формата на преследване или оттегляне. 
В този случай се налага изборът на нова позиция (позиции – междинни или 
последователни), на която изведената от зоната на обкръжението групировка 
да бъде в състояние да се съсредоточи и да води отбранителен бой. В по-голя-
мата част от случаите това ще бъде не повече от рубеж, обозначен на картата, 
където войските трябва да бъдат реорганизирани след успешното им излиза-
не от зоната на обкръжението.

Излизане от боя и оттегляне

Излизането от боя е задача, при която командирът трябва да прекъсне 
контакта на своето формирование с противника, за да позволи провеждането 
на последващо действие в хода на излизането от обкръжение. Това действие 
може да е или оттегляне, или съединяване с главните сили извън зоната на 
обкръжение. 

Важно при излизане от боя е да се избегне влизането в решителни 
бойни действия. То включва придвижване към мястото, където противникът 
не може да въздейства посредством огън с право мерене или от закрити огне-
ви позиции. Излизането от боя и преминаването към следващи действия е 
трудна процедура. Планът за това включва: 

– концепцията за маньовър на тактическите елементи след излизането 
от боя заедно с маршрутите за всяко подчинено формирование;

– огневото въздействие за сдържане, сковаване или блокиране на про-
тивника и осигуряване на придвижването на формированията; 

– димното прикритие за маскиране на придвижването на собствените 
сили като част от операциите по заблуда или за прикритие на изходните пун-
ктове за изнасяне;

– времето, от което да започне излизането от боя;
– най-ранния срок, в който елементите за огнева поддръжка да започ-

нат своето препозициониране;
– точките за контакт и пунктовете за среща при преминаване през по-

зициите на приятелски формирования.
При излизането от обкръжение с помощта на войски извън обкръже-

нието старшият щаб ръководи операцията по поддръжка на излизането от боя 
и поема част от натоварването на формированията, намиращи се в контакт 
с противника в зоната на обкръжение. Командирът може да използва част 
от предоставения му авиационен ресурс, за да подпомогне подчинените си 
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командири на маневрени формирования при излизането от боя и откъсването 
от противника.

По идентичен начин старшият командир ползва средствата си за огне-
ва поддръжка, за да унищожи или разгроми противника и да го откаже от 
намеренията му да преследва оттеглящите се от обкръжението. Целта е да се 
създадат условия, които позволяват на разкъсалите обръча формирования да 
излязат от боя и се откъснат от противника без водене на решителни бойни 
действия.

За да се улесни откъсването, командирът въздейства върху намира-
щия се в контакт със собствените сили противник с максимално възмож-
ната огнева мощ, осигурявана от силите, които не участват в откъсването. 
Един път започнало излизането от боя и откъсването от противника, те 
трябва да се извършат възможно най-бързо. Командирът може да използ-
ва поддържащите формирования или резерва, за да защити фланговете на 
излизащите от боя и да съдейства при разединяването на някои елемен-
ти, ангажирани с близки бойни действия, и окончателното откъсване на 
излизащите от обкръжение от преследващия ги противник. В тази фаза 
на излизане от обкръжение е най-добре, по възможност, да се изпълнява 
задачата „преграждане“, което създава оптимални условия за откъсване от 
противника с последващо оттегляне.

 Да преградиш, означава да се задържи противникът на такова от-
далечение, че да не може да въздейства ефективно на приятелските сили.73  
Това изисква той да бъде отклонен от преследването, да се разстроят/
осуетят намеренията му или се унищожи определен терен, предоставящ 
му възможност да го използва по определен начин, преди да реализира 
намеренията си спрямо приятелските сили. В определен момент следва 
да се блокира дадено направление с всякакви средства. В условията на 
излизане от обкръжение преграждането цели лишаване на противника от 
пътища и направления за придвижване и преследване на оттеглящите се 
сили.

Старшият командир може да изпълни преграждането:
– с преграждащ огън  (огън, изпълнен на определен участък или в оп-

ределена точка);
– атака или разрушение на противникови сухопътни, морски и въз-

душни комуникационни линии с цел унищожение на неговите сили и ограни-
чаване на свободата му на действие; 

– действия за отклоняване, отказване, разстройване, унищожаване на 
противникови ресурси, преди да бъдат ползвани ефективно срещу приятел-
ските сили. 

73 AAP 6B Military Symbols for Land Based Operation, 2019 р. 270; STANAG 2287. 



135

За старшия командир преграждането представлява дълбока операция 
за подпомагане на създаването на условия за успех на близките операции, из-
пълнявани от излизащите от обкръжение. Поради това преграждането често 
се използва да се усили желаният възпрепятстващ ефект, особено при използ-
ването на авиация за преграждане на направленията за влитане на противни-
ковите средства за въздушно нападение. Така могат да се атакуват основни 
комуникационни линии, за да се осигури общо възпрепятстване спрямо оп-
ределено противниково формирование.  

На високите тактически нива тази мисия служи за насочване на 
дълбоките операции и за да се формулират целите на дълбоките операции 
срещу противникови сили на нашите части, работещи за разкриване на 
противника, и специалните сили за постигане на ефекта на преграждане-
то. Ефектът може да е насочен по отношение на противника, но и спрямо 
терен, който да не може да се ползва от него. В този случай преграждането 
е насочено, за да въздейства на противниковото придвижване в хода на 
преследването на излизащите от обкръжение. За да се избегнат обърк-
вания, необходимо е командирът да уточнява своите изисквания за пре-
граждане посредством допълнителни указания. Например, като посочва 
желания ефект от дълбоките операции, които могат да бъдат „ограничи“, 
„разстрои“, „откажи“ , „отклони“, „унищожи“. Тези термини се ползват, 
за да се придадат прецизност и точност на задачата „преграждане“. Крите-
рий за успех на мисията е противникът да е така позициониран вследствие 
на преграждането, че да няма необходимата способност да въздейства на 
приятелските сили. Изпълнението на този критерий дава възможност на 
излизащото от обкръжение формирование да премине към следващата 
фаза – оттеглянето.

В хода на водене на оттеглянето основните усилия на командирите 
на излизащото формирование и старшия командир са насочени към оси-
гуряването на пълно откъсване от противника, със запазване целостта на 
фронта и недопускане разкъсването му от противника. На следващо мяс-
то е обезопасяването на маршрутите за оттегляне и поддържането на  ста-
билността на формированието. Успехът ще зависи и от съхраняването на 
морала и бойния дух, твърдото управление и мероприятията по защита на 
силите. Старшият командир трябва да има готовност да предприеме и на-
стъпателни действия при възникване на благоприятна възможност, дори с 
ограничени цели, свързани с осигуряването на благоприятни условия на 
оттеглящите се. Тези настъпателни действия, дори и лъжливи, следва да 
принудят противника да се лиши от ресурс и да се намали способността 
му за съпротива в зоната на пробива на обкръжението и по маршрутите за 
оттегляне на излизащите от обръча формирования.
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Информационно осигуряване и разузнаване

Непрекъснатото провеждане на разузнаване по отношение на против-
никовите намерения, способности и слабости е от жизненоважно значение 
при оттеглянето като фаза на излизането от обкръжение. Комплексността и 
вероятните географски характеристики на оттеглянето ще поставят едновре-
менно много задачи на средствата за разузнаване. В допълнение, указания-
та по разузнаването трябва да поставят задачи на всички формирования за 
постоянно наблюдение, като целта е да се увеличи оперативната сигурност. 
Това може да наложи допълнително разполагане и използване на разузнава-
телни средства от старшото командване. 

Задачите по наблюдението и разузнаването обикновено се изпълняват 
посредством съчетаване на радиоразузнаване, сухопътно разузнаване, ПВО 
разузнаване, инженерно разузнаване, разузнаване от въздуха, в някои случаи 
и агентурно (от стратегическо ниво) разузнаване. Това съчетаване изисква 
внимателно планиране, съгласуване и ефективно сътрудничество на налич-
ните разузнавателни ресурси на оперативно ниво. 

Разузнавателният елемент на щаба първоначално трябва да насочи 
своите усилия върху разкриването на признаци и предупреждение на коман-
дира, че противникът е разкрил оттеглянето, преди то да е завършило. Освен 
това трябва да е гарантирано, че формированието разполага с достатъчно ра- 
зузнавателни средства, посредством които да се осъществи разузнавателното 
осигуряване на оттеглянето; на маршрутите, по които ще се извърши, и пози-
циите, които трябва да се заемат след него.

От разузнавателните формирования в процеса на подготовката на отте-
глянето ще се изисква да осъществят разузнаване на маршрутите и зоната зад 
частите. В хода на операцията от тях ще се изисква като част от формирования-
та за защита на силата да поддържат наблюдението на напредващия противник. 
В случай че оттеглянето е в условия на контакт с противника, може да се на-
ложи разузнавателните формирования да водят и задържащи бойни действия.

Маньовърът при оттеглянето в хода на излизането от обкръжението се 
разглежда от аспекта на дълбоките, близките и операциите в тилната зона. По 
отношение на дълбоките операции старшата инстанция трябва да продължи 
да провежда дълбоки операции, за да поддържа оттеглящото се формирова-
ние. Целта на тези операции е да се създадат условия, при които оттеглянето 
да се извърши, като се избягват решителни боеве в неизгодни за нас условия.

При близките операции маневреността следва да се повишава посред-
ством следните дейности:

– разузнаване на пътищата и позициите от командирите, ако има дос-
татъчно време;
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– подобряване на наличните пътища и маршрути и организиране на 
трафика;

– използване на добре обмислени и отработени процедури;
– защита или най-малкото наблюдение на маршрутите за оттегляне в 

уязвимите участъци;
– евакуиране на бежанците или ограничаване на движението им по 

пътищата на оттеглящите се и пренасочването им към такива маршрути, кои-
то не се ползват от военните формирования;

– евакуация на ранени и болни, излишните материални средства и ре-
сурси;

– овладяване и контрол на тези участъци от местността (теснини, ва-
жни инфраструктурни обекти, дефилета), които са ключови за вероятните 
направления за осъществяване на преследването на оттеглящите се от про-
тивника;

– подобряване на естествените препятствия и прикриването им с огън;
– огнево въздействие със средствата за далечно огнево поразяване и 

създаване на димни завеси, за да се намали видимостта на противника и се 
намали темпото му на настъпление;

– провеждане на внезапни атаки, за да се извади противникът от рав-
новесие и да бъде принуден да реагира на нашите действия.

 Основните форми на маньовър при провеждане на близките операции 
в хода на оттеглянето са оттегляне без контакт с противника и оттегляне при 
контакт с противника.

При оттеглянето без контакт с противника командирът има трудната 
задача да освободи своето формирование от позицията, където то може да е в 
близък контакт с противника, като установява изгодна дистанция и си осигу-
рява възможност за заемане на нова позиция за отбрана. Той винаги трябва да 
се стреми да води оттеглянето без контакт с противника, като се стреми да кон-
тролира събитията и да владее инициативата. Когато се наложи въпреки всичко 
да влезе в бой, трябва да е подготвен да задържи заетата позиция и да принуди 
противника да се бие за нейното овладяване. При оттегляне без контакт с про-
тивника командирът може да вземе решение кога да започне операцията. Той 
трябва да вземе всички мерки за защита на формированието и за заблуда на 
противника (например под прикритието на тъмнината или използвайки нама-
лената видимост). По този начин се намалява способността на противника да 
води ефективно наблюдение и да нанася ефективно огнево поражение.

При оттеглянето при контакт с противника той ще има превъзходство 
в жива сила и огневи средства както по въздуха, така и по сушата и постоянно 
ще се стреми да нанася поражение на оттеглящите се. В действителност това 
е най-трудният за командване и управление вид действия и изисква решител-
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но ръководство и стриктна дисциплина, за да не се превърне оттеглянето в 
безредно бягство, а оттеглящите се сили – в тълпа. Тактическите похвати на 
задържащите бойни действия са широко приложими, за да успеят войските 
да проправят пътя си назад. Колкото по-голяма мобилност и по-голям обхват 
на средствата за огнево поражение притежават, толкова по-лесно ще бъде на 
формированията успешно да се оттеглят. 

При маньовъра в близките операции бойният ред на оттеглящото се от 
обкръжение формирование се състои от следните елементи:

• Войски за защита на силите. От прикриващото формирование се 
изисква между отбранителните позиции да задържи противника и привлече 
неговото внимание. Със започването на оттеглянето войските за защита на 
силите трябва да заемат положение зад последната позиция, от която главни-
те сили ще започнат оттеглянето, в готовност да удържат фронта до напус-
кането на позицията от главните сили. По-нататък те трябва да се задържат 
между старата и новата позиция, колкото е възможно по-дълго време.

• Главни сили. Формированията, определени за главни сили, се прид-
вижват назад към междинна или главната позиция, която трябва да подгот-
вят и заемат. Докато се придвижват, е необходимо осигуряване на флангове-
те, тила и по фронта. В случай че прикриващите изпитват затруднения със 
задържането на противника, от главните сили могат да се изпратят сили за 
усилване и съдействие.

• Резерв. В такива операции е трудно заделянето на резерви и обикно-
вено командирите определят като такива формирования, които в момента не 
са в непосредствен контакт с противника. Техни задачи могат да бъдат пред-
приемането на ограничени настъпателни действия, възпрепятстване проник-
ването през фронта, съдействието при необходимост на войските в контакт 
с противника, заемането на важни участъци и осигуряването на основните 
маршрути за оттегляне.

• Авиация. Гъвкавостта и големите възможности за огнево поражение 
на вертолетните формирования ги прави удобно средство за поддръжка на 
действията на силите за защита, а и на главните сили в периодите на откъс-
ване от противника.

• Операции в тилната зона. Осигуряващите формирования трябва 
да се изтеглят по-рано, като заделят само най-необходимия ресурс за осигу-
ряване на оттеглянето.

• Огнева поддръжка. Тя е основното средство на командира да въз-
действа на противника и да го принуди да забави своето темпо. Основните за-
дачи на средствата за огнева поддръжка при оттегляне се изразяват в следното: 

Артилерия
1) Артилерията трябва да е организирана и да се използва така, че да 
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покрива цялата операция. Командирът на артилерийското формирование с 
огъня си осигурява както откъсването от противника, така и придвижването и 
заемането на новите позиции. В същото време той е ангажиран и със своевре-
менното препозициониране на огневите средства, следователно му се налага 
да планира и разузнава новите огневи позиции и пътищата за оттегляне. В 
случай че оттеглянето се провежда внимателно и без контакт с противника, 
необходимо е командирът на артилерийското формирование да има предвид 
възможността операцията да бъде разкрита и да е в готовност за изпълнение 
на непланирани огньове, като поддържа в готовност достатъчно артилерий-
ски средства, които да ги изпълнят. Освен това е необходимо да отдаде ука-
зания за препозициониране на боеприпасите на бъдещите огневи позиции.

2) Артилерията може да се ползва за следните специфични цели в опе-
рациите по оттегляне:

– изпълнение на заградителни огньове и устройване на димни завеси 
за прикриване на действията;

– съсредоточаване на координиран огън с използване на средства (ар-
тилерийски снаряди) за електронна война с цел създаване на удобни възмож-
ности на формированието да се откъсне от противника;

– прикриващ огън по устроените заграждения и препятствия от собст-
вените инженерни формирования;

– изпълнение на огньове в поддръжка на плана за заблуда на против-
ника.

Авиационна поддръжка
Активната и настъпателна поддръжка от въздуха играе важна роля 

при възпрепятстването на противника, преследващ или опитващ се да пре-
следва, обходи и изпревари оттеглящите се формирования. Непосредствената 
авиационна поддръжка е особено полезна в моменти, когато поради препо-
зициониране на артилерията за непосредствена и артилерията за обща под-
дръжка намалява интензивността или прекратява огневата поддръжка. Пред-
ните авиационни насочвачи са необходим елемент от общото построение на 
формированието за защита на силите. 

Транспортните вертолети могат да повишат скоростта за провеждане 
на операциите по оттеглянето. Вертолетите, които изпълняват задачи по ра- 
зузнаването, се ползват за наблюдение на действията на противника в хода на 
оттеглянето.

• Средства за електронна война
 Средствата за електронна война са от изключителна важност и допри-

насят за ефективността на изпълнение на мероприятията по заблуда на про-
тивника, както и за разбиване на неговата система за командване и управление.
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• Защита
Оттеглянето следва да се провежда така, че намесата и въздействието 

на противника да са минимални. Формированията за защита на силите трябва 
да са организирани и задачите им да са обвързани с бойните възможности на 
противника. В допълнение към бойните формирования, получили задачи по 
защита на силите, командирът трябва да придаде и по-малки компоненти за 
защита, които ще усилят защитните функции и ще предотвратят изненадва-
щите действия от страна на противника. Основните компоненти, съставлява-
щи сигурността при оттегляне, са противовъздушната отбрана; придвижва-
нето и възпрепятстването на придвижването; ядрената, химическата и био-
логичната защита.

Противовъздушна отбрана
Защитата от противниковата авиация е от решаващо значение. Мал-

ко вероятно е при действия в обкръжение да има значителни запазени ПВО 
ресурси, достатъчни да осъществят пълноценно прикритие на цялата опера-
тивна зона, така че задачите за ПВО формированията следва да се поставят 
приоритетно по обектите за прикритие. Планът за ПВО трябва да обезпечи 
максимална ефективност на средствата за ПВО в критичните фази, като оси-
гури прикритие на участъците, където оттеглящите се са най-уязвими или на 
участъците, които противникът може да избере за площадки за стоварване 
на тактически въздушни десанти. При тези операции е целесъобразно освен 
прикритие от сухопътните средства за ПВО прикритие да се осъществява и 
от въздуха, като изтребителите трябва да действат пред предния край на при-
криващите оттеглянето формирования, докато е възможно.

Придвижване и възпрепятстване на придвижването
• Инженерните формирования играят основна роля по:
– устройването на минновзривни заграждения;
– инженерното осигуряване на охранителните елементи;
– разчистване пътя на главните сили от неочаквани препятствия.
• Препятствия и минновзривни заграждения. Препятствията доста чес-

то задържат и забавят преследващите по-дълго, отколкото някои други пред-
приети действия в хода на оттеглянето. Естествените препятствия трябва да 
се усъвършенстват, за да препречат маршрутите и направленията за подход и 
да създадат условия за заемане на междинни позиции. При наличието на дос-
татъчно време и инженерни формирования могат да се създават изкуствени 
препятствия, като се разрушават и минират пътищата. Дистанционно устрое-
ните минни полета са идеалното средство за тази цел. Основните маршрути 
за оттегляне, които минават през препятствията, трябва да се осигуряват и с 
допълнителни взривни заграждения и импровизирани взривни устройства. 
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• Ядрена, химическа и биологична защита. При оттегляне в условия 
или при опасност от навлизане в заразени участъци е необходимо да се спазва 
следното:

– разузнавателните постове за ядрено, химическо и биологично ра- 
зузнаване са задължителни; преминаването само през разузнати участъци е 
задължително; средствата за ядрена, химическа и биологична защита трябва 
да са в готовност; заразените машини трябва да се отделят по определените 
за това маршрути;

– разузнаването за ядрена, химическа и биологична защита се извърш-
ва не само по маршрутите, но и по междинните и крайната позиция;

– специалната обработка, ако времето позволява, се извършва преди 
заемането на новите позиции;

– заразените материални средства може да се наложи да се изоставят;
– използването на оръжия за масово унищожение може да окаже не-

пропорционален психологически ефект върху оттеглящите се, сравнен с пре-
търпените реални загуби;

– средствата за колективна защита в бойната техника трябва да са 
включени.

От особена важност е гарантирането на надеждно логистично оси-
гуряване на оттеглянето. Планът за логистичното осигуряване следва да от-
говаря на всички изисквания на действията по оттеглянето, а освен това да 
предвижда мероприятия за недопускане на изоставяне в противниково вла-
дение на гориво-смазочни материали, боеприпаси, храни и каквито и да било 
материални средства. В плана трябва да са включени разчети за евакуирането 
на тези материални средства. Осигуряването на боеприпаси за охранителни-
те елементи следва да е гарантирано. Задачите на компонентите по осигуря-
ването при оттегляне в най-общи линии са следните: 

Личен състав
Медицинско осигуряване. Приоритет се дава на евакуацията на жерт-

вите. Фактът, че тя се извършва ефективно и планомерно, подпомага под-
държането на морала и бойния дух. В случай че се очаква оттеглянето да 
бъде продължително или в условията на контакт с противника, пунктовете за 
медицинско осигуряване следва да се движат на наскоци.

Комендантска и регулировъчна служба. Основните усилия са насочени 
към контрол на движението, пътищата, дейности по извеждането на бежан- 
ците от оперативната зона на излизащите от обкръжение.

Логистика
Логистично осигуряване. Преди да започне движението назад, скла-
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довете трябва да преустановят своята дейност по осигуряване на доставки за 
формированията и да започнат товарене на имуществата за евакуация. Еше-
лонирането на материалните средства и логистичните формирования трябва 
да се извърши така, че мобилните складове да останат в резерв. В плана за 
логистичното осигуряване основно място трябва да заемат мероприятията за 
възстановяване и окомплектоване по норма с материални средства на форми-
рованията за съединяването с главните сили.

Ремонт и обслужване на материалните средства. Усилията по обслуж-
ването и възстановяването следва да са насочени към подготовка на необ-
ходимата екипировка за провеждане на операцията. Ремонтните средства 
обикновено се съсредоточават на такива места по маршрутите, където да не 
пречат на нормалното движение по пътя. Необходимо е силите да разполагат 
с максимално количество резервни части.

При този вид операции следва да се предвидят мероприятия и за уни-
щожаване или довеждане до негодност за употреба на неевакуираните ма-
териални средства, за да не се възползва противникът от военна екипировка 
или материални средства. Изключение правят медикаментите. Тези меропри-
ятия се координират по време на изготвяне на графиците в оперативния план, 
така че да не оказват негативен ефект върху тактическите действия. На уни-
щожаване или довеждане до негодност подлежат само ресурсите, които не 
могат да бъдат евакуирани.

Командване
Една от най-големите отговорности на командира е състоянието на 

бойния дух, затова всяка възможност за неговото поддържане и повдигане 
по време на оттеглянето трябва да се използва. За да бъде бойният дух висок:

– командирите трябва да ръководят непосредствено действията;
– целият личен състав следва да е информирани за целта на действи-

ята и за реалната ситуация;
– доброто административно осигуряване трябва да се поддържа, като 

особено внимание се обърне на евакуацията на ранените;
– когато е възможно, да се предприемат настъпателни действия.

Основните мерки по управлението при оттегляне са:
– постоянна връзка между отделните елементи;
– определяне на пътищата и направленията;
– определяне на рубежите за докладване и фазовите линии;
– мерки за управление на движението;
– устройване на контролни пунктове;
– линии на огъня и боеприпаси за изпълнение на огневите задачи;
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– графици и разчети на времето съобразно с основните фази и после-
дователността за развитие на боя. 

При излизане от обкръжение добрите комуникации са важни. Из-
искването за радиомълчание при оттеглянето трябва да е категорично на-
ложено. Комуникационните линии, тяхното натоварване и процедурите за 
обмен на информация следва да останат непроменени до последния мо-
мент преди излизането от боя и оттеглянето, за да се избегне опасността 
противникът да разкрие нашите намерения за излизане от боя. Създаване-
то на фиктивен радиотрафик от силите, останали в контакт с противника, 
допълнително ще допринесе за неговата заблуда. Формированията, откъс-
нали се от противника, спазват радиомълчание съгласно с предварително 
отдадената заповед.

Процедурите по командването се заключават в следното: 
Планът де е прост и изпълним. Задължително е построението за от-

тегляне да се запази колкото е възможно по-дълго време. Прегрупирането в 
хода на операцията трябва да се избягва. Основното внимание е съсредото-
чено върху:

– заблудата и изненадата, създаването на звукова маскировка на изтег-
лянето на техниката от артилерията;

– максималното използване на укрития и прикриващи формирования, 
за да се осигури защитата;

– разпределение на пътищата и изграждане на подходяща система за 
контрол на трафика.

Прикриващите формирования ще осигуряват условия за оттегляне-
то. Техните действия могат да се изпълняват или директно от една основна 
позиция, или последователно от няколко позиции. Решението за ползване 
на последователни позиции ще зависи от разстоянието между позициите, 
бойната мощ на противника, неговото състояние и положение и необхо-
димото време за задържането му с цел подготовка на новата позиция. В 
този случай ще се наложи преминаване през бойния ред назад, за да се 
забави противникът при овладяването на междинните позиции. Основните 
изисквания, които е наложително да се спазват при избора на междинни 
позиции, са:

– да са достатъчно силни, за да накарат противника да загуби време 
за подготовка на атака – това означава да се избере позиция с естествени 
препятствия и осигуряваща безпроблемното използване на средствата за да-
лечно огнево поразяване;

– да са достатъчно отдалечени от основната позиция и една от друга, 
за да принудят атакуващите да сменят позициите на артилерията си всеки 
път, когато се наложи да влезе в бой.
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Нова основна позиция
Предварителната подготовка на новата основна позиция е важна по 

отношение на подобряване мерките по защитата. Необходимо е ясно опреде-
ляне на приоритетите по работата и подготовката на междинните позиции и 
новата основна позиция, особено като се отчете фактът, че вероятно ще има 
недостиг на сили и средства за изпълнение на тази задача. Каквито и условия 
да предлага ситуацията, задължение на командира е да планира изпращането 
на разузнавателни формирования и част от инженерните формирования на 
новата позиция, преди оттеглянето да е започнало. 

Командирът управлява излизането от боя и оттеглянето въз основа на 
две важни времеви граници:

– времето, преди което не бива да има никакво движение към учас-
тъка на пробива на обкръжението освен нормалния трафик и движението на 
силите за защита;

– времето, до което владеенето на основните позиции по целия фронт 
на обкръжението да не се преотстъпва. 

Тези две времеви граници са основата на плана за излизане от боя 
и оттеглянето. Други две, с които е желателно, но не е задължително да се 
съобрази командирът, са времето на оттегляне на първите формирования и 
времето, в което последното формирование ще напусне позицията. Тези две 
времена са необходими за съгласуване на огневата поддръжка.

Последователността на оттеглянето и нейното спазване са решаващо 
условие за успеха на операцията. Въз основа на посочените времена последо-
вателността на оттеглянето от позицията би била следната:

• Разузнавателните формирования започват изнасянето си назад и с 
цялата техника, която не е необходима за операцията, напускат позициите.

• Прикриващите заемат положение зад позицията и резервите се на-
сочват към определеното им място.

• Частите на позиции се изтеглят през прикриващите. Нощем, когато 
изненадата се постига по-лесно и командирът прецени, че е възможно от-
тегляне без контакт с противника, резервът напуска пръв и оставя главните 
сили да напуснат последни. Когато не е възможно оттегляне без контакт, глав-
ните сили излизат от боя първи, прикривани от силите в дълбочина.

• Веднага след като главните сили се отдалечат на безопасно разстоя-
ние, силите за прикритие започват излизане от боя, въпреки че могат да ос-
танат на първоначалната си позиция, докато противникът я атакува и не я е 
овладял, за да постигнат максимална заблуда и да го забавят допълнително. 
При значително превъзходство на атакуващия противник те продължават из-
пълнението на задачата си. 

В случай че разстоянието, което трябва да се преодолее, е значително 
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и се очаква противникът да реагира бързо, част от силите за защита могат да 
заемат няколко междинни позиции зад основната позиция, преди тя да бъде 
напусната от главните сили. 

Последната фаза от този вид излизане от обкръжение е съединяване 
със силите извън зоната на обкръжение. Операциите по съединяване се про-
веждат, за да се свържат две приятелски формирования в зона, контролирана 
от противника. Следователно би било необходимо да се унищожи противни-
кът между тези формирования, преди съединяването да се осъществи. 

Изискването за съединяване може да е част от концепцията на опе-
рацията от самото начало, когато оставането в обкръжение е предварително 
планирано. Във всеки случай детайлите по планирането трябва да се раз-
пространят своевременно до всички касащи се от тях.

Мисията за изпълнение на съединяването винаги трябва да се възлага в 
контекста на последващата мисия за включените в нея формирования. Обикно-
вено трябва да се определи участъкът от местността или пътят, където съединя-
ването да се извърши. Най-често времето за съединяване се уговаря предвари-
телно. При планирането на тези действия вниманието следва да е насочено към:

– организиране на взаимодействието между участващите сили;
– командните взаимоотношения (поддържащ – поддържан);
– комуникациите;
– мерките за управление.

Водене

Добиване на информация и разузнаване
Съединяващите се формирования ще се нуждаят от обмен на инфор-

мация и разузнавателни данни за разположението на противника и неговите 
силни страни, а освен това и от подробности за местността с оглед на успеш-
ното провеждане на акцията. Разузнавателните формирования, които както 
при всички операции се движат пред главните сили, могат да бъдат ползвани 
за събиране на необходимата информация.

Маньовър

Операциите по съединяването са настъпателни по своя характер. Коли-
чеството сили и тяхното построение се определят от потребностите за извърш-
ване на съединяването и необходимата бойна мощ за провеждане на последва-
щата мисия. Бронетанковите формирования са най-подходящи и най-често се 
ползват за тези задачи, особено където е налице изискване за съкрушителна 
огнева мощ и маневрени и ударни възможности за пробив в противниковите 
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позиции. Това дава възможности на деблокиращия командир да се възползва 
от резултата от действията на десант или да деблокира обкръжени наши сили. 
В тези действия осигуряването на свобода на придвижване е от изключително 
важно значение. Разчистването на пътищата, маршрутите и противниковите за-
граждения е решаващо за своевременното финализиране на операцията.

Огнева поддръжка

Тя също има своята роля при пробива и излизане от обкръжение. От 
значение за умелото използване на огневата мощ са следните особености.

• За артилерията управлението на огъня трябва да е точно и прецизно 
до изпълнението на съединяването, за да се избегнат жертви от приятелски 
огън. Обикновено мерките за управление на огневото поразяване са разрабо-
тени съвместно. Необходимо е провеждането на тясна координация, и то по 
фази, с особено внимание на тези от тях, при които огънят на едното форми-
рование може да засегне другото.

• За авиацията вниманието постоянно трябва да е насочено към упра-
влението на авиационната поддръжка в зоната между двете сили при подхож-
дането им към зоната за съединяване.

• Използването на средствата за електронна война трябва да е внима-
телно координирано, за да се избегне взаимно възпрепятстване или дублира-
не на задачите.

Защита на силите

Противовъздушна отбрана. Връзките ѝ с авиацията, която действа 
в интерес на операцията, са важни при излизане от обкръжение с помощта 
на войски извън обкръжението. Необходимо е да се вземат всички мерки, за 
да се гарантира напълно, че средствата за ПВО на формированиието извън 
обкръжението няма да въздействат на авиацията, която действа в интерес на 
формированието, излизащо от обкръжение, и обратното. 

Придвижване и възпрепятстване на придвижването. Операциите 
по съединяването изискват значителни усилия за координиране на инженер-
ните мероприятия не само с другите участници, но и между инженерните 
формирования на изолирани (обкръжени) формирования и на опитващите да 
се съединят с тях. Инженерните задачи включват:

– осигуряване на придвижването чрез разчистване и поддръжка на на-
правленията за съединяване;

– защита на фланговете по време на подхода и при съединяването по-
средством използването на средства за ускорено изграждане на препятствия 
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или устройване на заграждения (дистанционно устройване на минни полета);
– устройване на проходи в заграждения.
Осигуряването е по-комплексно в този тип операции, отколкото във 

всички останали. Съображенията са същите като при настъпателните опера-
ции, но може да се наложи обмисляне и на някои допълнителни от рода на:

– разстоянието до мястото на съединяване;
– времето, за което обектът трябва да се овладее;
– какви са планираните операции или движението вън от мястото на 

съединяване;
– попълване запасите на обкръжените;
– доколко линиите на доставките ще са осигурени от формированията.
Командване. Моментът на контакт в зоната на съединяване може да 

доведе до определени проблеми, което налага определянето на един коман-
дир в зоната. Тази процедура ще е рутинна при значителна разлика в катего-
рията на формированията, които участват в операцията. Там, където е въз-
можно, командирът трябва да се определи предварително и то достатъчно, 
за да му се предостави възможност действията да се планират своевременно. 
Времето или условията, при които командването се съвместява, следва да са 
ясно определени. Основните мерки по управлението изискват поставяне на 
ударението върху:

– направленията за придвижване или границите на съединяване;
– зоните, в които формированията ще действат;
– участъка от местността, където ще бъде установен контактът между 

двете формирования;
– разчета на времето за включените в операцията формирования и  

по-специално времето на съединяване;
– мерките за управление на средствата за огнева поддръжка и по-точ-

но зоните, забранени за огън, линиите за прекратяване на огъня, сигналите за 
прекратяване на огъня.

Комуникации. Свръзката между участващите формирования е важна. 
В условията на този вид действия тя би могла да се води основно по радио- 
средства. По-голямата част от подробностите за свръзките следва да бъдат 
изложени в плана на командира. Когато това не е възможно, отговорностите 
и мерките за осигуряване на свръзката се поделят. Мерките включват:

– пароли или визуални идентификационни сигнали;
– рубежи за докладване и ориентири; 
– работни честоти, позивни, кодове, процедури за радиообмен.
 Условията, при които се провеждат операциите по съединяването, се 

заключават в това, че съединяването с обкръжено или откъснато формирова-
ние може да се извърши в границите на периметъра, зает от отбраняващите 
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се, или когато съединяването е комбинирано с действия за разкъсване на об-
кръжението на друг предварително определен участък. Обкръженото форми-
рование трябва да се опита да разкъса обръча или поне да отслаби фронта на 
обкръжението с определени действия, за да отвлече вниманието на противни-
ка. Съединяването с десант или проникнало през бойния ред на противника 
формирование може да се извърши и в периметъра на неговите отбранителни 
позиции. В този случай операцията се води или както преминаване през бой-
ния ред, или както смяна на формированията.

Изпълнението на операциите се заключава в съединяването на движе-
що се със стационарно разположено формирование, като се спазват  следните 
основни процедури:

– основните съображения в този вид операции са бързината на из-
вършване на съединяването, за да се намали способността на противника да 
реагира и да се понижи максимално уязвимостта на собствените формирова-
ния;

– позициите на сухопътните войскови формирования трябва да са 
съгласувани, като придвижващото се формирование е информирано за место-
разположението на охранителните елементи на стационарно разположеното;

– стриктно да се спазват определените линии за координиране на огъ-
ня, за да не се допусне взаимно поражение и поражения и  загуби от приятел-
ски огън; 

– за движещото се формирование операцията може да се заключава 
в предварително планирана атака или ако обстоятелствата предоставят въз-
можност – в по-ускорено придвижване и сближаване с противника.
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Шеста глава

ВЪЗДУШНА ПОДДРЪЖКА ПРИ ОБКРЪЖЕНИЕ

Общите принципи на въздушната поддръжка в интерес на обкръжена 
групировка обикновено определят и влияят върху възможностите за пробив 
на обкръжението и начина, по който да бъде изпълнен. Като правило от нали-
чието на въздушното покритие ще зависи дали маршовете и бойните дейст-
вия трябва да се извършват през деня или през тъмните часове на денонощи-
ето, когато са налице толкова много допълнителни рискове и трудности. 

Пробивът на обкръжението в голям мащаб задължително ще включва 
действия, които могат да се извършват само през деня – челни атаки (про-
никване) на труден терен или атакуване на добре оборудвани отбранителни 
позиции на противника, съсредоточени удари и масирано използване на въз-
душната групировка. В основните фази на излизането от обкръжение тези 
действия са незаменими за успеха на цялата операция. В театъра на войната, 
където военновъздушните сили трябва да изпълняват многобройни и разно-
родни мисии срещу разпръснати в пространството цели, винаги съществува 
опасност от недостиг на сили на въздушната групировка. Следователно отго-
ворността на командването на военновъздушните сили на най-високо равни-
ще ще бъде своевременно да създаде тактическите и техническите предпос-
тавки за временно масово използване на военновъздушните сили в усилията 
им за извеждане на попадналите в обкръжение войски. Това се постига по-
средством установяване и поддържане на адекватни наземни съоръжения във 
всички ключови райони, така че кратковременното и бързо отклоняване на 
военновъздушните части (поне за еднодневни операции) да не представлява 
сериозни затруднения за въздушната операция.

Необходимите ресурси на военновъздушните сили за поддържане на 
обкръжената групировка се определят въз основа на известната групировка 
на противника, параметрите, характера и уязвимостта на зоната на обкръ-
жението и разстоянието до най-близките приятелски линии. Колко и каква 
въздушна поддръжка може да бъде осигурена ще зависи основно от капаци-
тета на летищата, ситуацията с доставките и интензивността на въздушните 
операции в други сектори. 

Не съществува риск необходимите за въздушната групировка сили и 
средства да бъдат „надценени“ (да бъдат заделени прекалено много ресур-
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си). Групировката следва да компенсира критичния недостиг, който винаги 
влошава ситуацията в зоната на обкръжението (липса на артилерийски бое-
припаси, големи загуби на въоръжение и танкове, разход на гориво-смазочни 
материали и т.н.). 

Друга, не по-маловажна задача на въздушната групировка е да укреп-
ва морала на обкръжените войски. И тъй като непосредствената близост до 
зоната на обкръжението обикновено е сцена на големи съсредоточавания на 
противникови сили, поддържащите въздушни части ще намерят множество 
възможности за нанасяне на загуби и отслабване силите на противника. Нещо 
повече, в сравнение с други ситуации и операции в тази ситуация/операция 
трябва да има достатъчен запас от сили и средства на въздушната групировка 
поради следните причини:

• Защитата на зоната на обкръжението често взема неочакван обрат и 
може да изисква бързо ангажиране на допълнителни сили за въздушна под-
дръжка, която да бъде предоставена само при достатъчно резерви за незабав-
но използване.

• Следва да се вземе предвид вероятността за големи загуби на са-
молети, особено в резултат на атаки на противникови бомбардировки върху 
приятелски летища.

• Най-сериозни внезапни критични ситуации могат да възникнат в 
късните етапи на операцията. Това автоматично ще увеличи необходимостта 
от незабавна защита от въздуха и без адекватни резерви на военновъздушния 
компонент такава допълнителна въздушна поддръжка няма да бъде налична 
в решаващия момент.

• Цели военновъздушни части могат внезапно да се приземят поради 
неблагоприятните метеорологични условия (гъста мъгла) или неблагоприят-
ни теренни условия (с нарушена покривка, наводнени, заледени летища).

Дългосрочните прогнози за времето, обхващащи широк район, тряб-
ва да бъдат предоставени на разположение на командването на сухопътните 
сили. Такива данни могат да бъдат от най-голямо значение при избора на 
най-благоприятното време за пробив, особено ако включват точна прогноза 
за лошите метеорологични периоди, през които противниковите сили няма 
да могат да действат. Дори местните и временните метеорологични условия 
могат да имат пряко отношение към тактическите решения, вземани за из-
веждане на обкръжената групировка. 

Възможно е обкръжените сили да се възползват от комбинация от 
временни неблагоприятни метеорологични условия над въздушните бази и 
летищата на противника и благоприятни за собствената авиация. Те могат 
да доведат до невъзможност за извършване на полети от по-голямата част 
от средствата за непосредствена въздушна поддръжка на противника, докато 
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по-благоприятни метеорологични условия съществуват зад приятелските ли-
нии, позволяващи собствени въздушни единици да изпълняват своите мисии.

Командването над всички военновъздушни части в зона, където сухо-
пътните войски са обкръжени от противника, трябва да e в ръцете на един ко-
мандир на военновъздушните сили, който да има и тактически контрол вър-
ху въздушните формирования от съседни сектори, когато те се използват за 
поддръжка на обкръжената групировка. Освен това всички противовъздушни 
части в района трябва да бъдат под негово командване. 

В случай на зона на обкръжението с големи параметри с подходящи 
теренни условия, летища и съоръжения за снабдяване, съществуващи вътре 
в зоната на обкръжението, е препоръчително да се назначи специален ко-
мандир от военновъздушните сили за зоната на обкръжението. Той трябва да 
бъде разположен в непосредствена близост до зоната на обкръжението. Този 
офицер от ВВС следва да получава заповедите си от командира на военновъз-
душния компонент, отговорен за цялата зона на операциите.

Подготвителните мероприятия по отношение на въздушната под-
дръжка са сложни поради изискванията за координация, синхронизация и 
взаимодействие на силите на два компонента – сухопътен и военновъздушен. 
Всички подготовки за въздушна поддръжка трябва да се извършват възмож-
но най-незабележимо. Особено внимание следва да се обърне на прикриване 
намеренията и действията в зоната на обкръжението и по-специално, за да се 
избегне предлагането на каквито и да било демаскиращи признаци относно 
времето и мястото на предстоящата атака. 

Операциите за снабдяване с материални средства по въздуха трябва 
да започнат в най-ранния възможен момент, за да се гарантира, че нуждите на 
войските от боеприпаси и гориво за дните на пробива могат да бъдат удовлет-
ворени по подходящ начин. С малки изключения снабдяването по въздуха е 
задължително за успеха на извеждането на обкръжената групировка. И все 
пак при най-благоприятните обстоятелства доставката остава изключително 
неикономична и донякъде рискована мярка. Следователно, когато обкръже-
нието изглежда неизбежно, трябва да се положат всички възможни усилия, 
за да се създаде адекватен запас посредством своевременни доставки, поне 
за тежки и обемисти товари и материални средства. Дори след като обкръже-
нието е завършено, може да се формира силно въоръжен конвой за доставки, 
който да си пробива път в зоната на обкръжението.

Ако дадена групировка е принудена с конкретна заповед да остане в 
обкръжение, стремежът на командирите следва да е такъв, че в периметъ-
ра на обкръжението да има поне един теренен участък (ако не и действащо 
летище/писта), позволяващ излитане и кацане на самолети. Устройването 
на вертолетни площадки също е отговорност и задължение на командири-
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те. Типът и състоянието на терена могат да направят изключително трудно 
изграждането на нови летища с ограничената налична работна сила от об-
кръжената групировка. Поне една и по възможност две или повече писти за 
използване на самолети за доставка (за предпочитане безмоторни) следва 
да бъдат устроени възможно най-рано. В този случай сухопътните войски 
трябва да осигурят необходимата работна сила. В някои ситуации може да 
е наложително разширяване на зоната на обкръжението чрез провеждане на 
ограничени настъпателни действия, за да се овладее подходящо летище или 
да се постави съществуващо, подходящо за писта поле извън обхвата на про-
тивниковата артилерия. 

При експлоатация в нощни условия, които по правило не могат да 
бъдат избегнати, всяко летище трябва да има радиомаяк, светлинен сигнал и 
други средства за обозначаване и ориентиране. Всички летища вътре в зоната 
на обкръжението трябва да са под командването на опитни волеви команди-
ри, поддържани от опитен персонал, достатъчно на брой техници и адекватно 
количество работна сила и товарно-разтоварна техника за бързо обработване 
и разпределение на доставките.

В зони на обкръжение, където не съществуват подходящи летища от 
самото начало и не могат да бъдат изградени, доставката по въздуха е ограни-
чена до използването на товарни (карго) планери. Въпреки че обемът на дос-
тавките в този случай ще бъде значително по-малък, съоръженията на земята, 
с изключение на дължината на пистите, ще трябва да бъдат практически съ-
щите, както бе описано.

Хвърлянето/спускането с парашут на доставките в контейнери за въз-
душна доставка е изключително нецелесъобразна и неикономична проце-
дура. Загубите от неточно хвърляне или счупване на материалните средства 
достигат до 60 на сто. Те могат да достигнат и до 90%, ако контейнерите 
бъдат стоварени в разрушен град. 

И все пак, в случай на много малки зони на обкръжение, това може 
да е единствената възможност за снабдяване на обкръжената групировка от 
въздуха. В този случай местата на хвърляне или спускане следва да бъдат 
уточнени с конкретни договорености с обкръжените войски. Това е задължи-
телно мероприятие, свързано с организиране на взаимодействието, за да не 
се допусне загуба на средства и ресурси. Командирите пък следва да са на-
ясно, че противникът ще положи всички усилия да заблуди приближаващите 
самолети и да ги накара да хвърлят (пуснат) своите товари над територия в 
тяхно разположение.

Въздушните разузнавателни средства трябва незабавно да предос-
тавят съществената информация на командира в зоната на обкръжението. 
Именно на нея той следва да основава своите решения относно времето и 
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мястото на пробива, както и неговите конкретни намерения, замисъл и план 
за провеждане на цялата операция. Мисиите, които трябва да се изпълнят с 
въздушно разузнаване, включват:

– събиране на информация за разположението на противника, така че 
да се определи в кой участък около зоната на обкръжението той е най-слаб и 
къде пробивът би имал най-голям шанс за успех;

– осигуряване на специфична информация за противникови сили и 
средства, разположени в зоната на бъдещия пробив, и определяне на цели за 
въздействие и въздушни атаки;

– откриване на резервите и подготовката на противника по фланговете 
на бъдещото направление за пробив, по фронта на атаката и срещу тилната 
част на зоната на обкръжението;

– предоставяне на аеро-фотоматериали и фотокарти на бъдещия учас-
тък на пробива, показващи маршрутите/пътищата за движение, мостовете и 
основните препятствия по терена и определяне дали той е подходящ за бойни 
действия с използване на тежка бронетанкова техника;

– набелязване на летища/подходящи участъци от местността (с помощ- 
та на фотографиране от въздуха), които биха могли да съществуват по пътя 
на планираното изтегляне към линиите на съприкосновение с приятелски 
войски, които да се използват за доставки по въздуха по време на пробива и 
оттеглянето.

В случаите, когато обкръжените сухопътни сили разполагат с адек-
ватни съоръжения и запаси, значително предимство може да се спечели, като 
част от изтребителната групировка оперира от летища вътре в зоната на об-
кръжението или поне използва тези полета като изнесени предни летища за 
действия в светлата част от денонощието. Колкото по-голямо е разстоянието 
между зоната на обкръжението и основните въздушни бази, толкова по-го-
лямо ще е значението на такива мерки за поддържането на действията от 
бойната авиация на действията в зоната на обкръжението.

Опитът показва, че противникът ще използва силен въздушен компо-
нент в основното си усилие да унищожи обкръжените войски. Това ще бъде 
задължително, особено ако очаква или разкрие подготовката им за пробив на 
обкръжението. В такива условия на обстановката е целесъобразно изтребите-
лите, действащи в интерес на обкръжените, да атакуват въздушните форми-
рования на противника с цел нанасяне на максимални поражения.

Непосредствената авиационна поддръжка на сухопътните дейст-
вия има особено значение при действия в зоната на обкръжението, където 
по правило има недостиг на артилерийски боеприпаси и повишена нужда от 
въздушно прикриване за намаляване загубите на обкръжените войски. Не-
посредствената авиационна поддръжка е особено необходима по време на 
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прегрупирането и създаването на бойния ред на обкръжените войски непо-
средствено преди пробива. В такива случаи може да се наложи авиацията за 
непосредствена поддръжка да поеме ролята и да изпълнява мисиите на арти-
лерията. За да се постигне необходимата концентрация на сили и средства и 
се избегне необоснован разход на ресурси, групировката за непосредствена 
авиационна поддръжка следва да съсредоточи усилието си върху целите с 
ключово значение. Същевременно е необходимо да не се допусне разкриване 
на намеренията на обкръжените сухопътни сили. 

Групировката, поведението и действията на силите за авиационна 
поддръжка непосредствено преди пробива трябва да бъдат до голяма степен 
идентични, както в предходните дни. Избраните цели не бива да позволяват 
никакви заключения относно действителната посока на предстоящата ата-
ка. Ако е необходимо да се неутрализира противникът в определени зони по 
пътя на пробива и оттеглянето, това трябва да се направи или предварително, 
или веднага след като е започнала атаката на излизащите от обкръжението. В 
допълнение към тези задачи е и задачата да не се позволи на противника да 
създаде резерви и да прегрупира силите си с цел блокиране на опита за про-
бив и излизане от обкръжение. 

По правило, главно поради причини за снабдяване и доставки на го-
рива и боеприпаси, самолетите за непосредствена авиационна поддръжка 
трябва да изпълняват задачите си, като ползват бази извън зоната на обкръ-
жението. Бомбите и други необходими боеприпаси, които могат да бъдат на 
разположение на летищата в обкръжението, следва да бъдат запазени за мак-
симално прилагане на въздушното усилие в деня на пробива. 

Тъй като позициите по периметъра обикновено са в непосредствена 
близост до противника и е трудно да се идентифицират от въздуха, трябва 
да бъде отделено особено внимание при инструктажите на летателните еки-
пажи, опериращи над зоната. Това се прилага особено стриктно, когато се 
използва авиация от отдалечени летища и бази и от съседни бойни секто-
ри. Такива въздушни формирования трябва да бъдат прехвърлени на летища 
в близост до зоната, където екипажите да бъдат ориентирани по подходящ 
начин и бързо да бъдат информирани за промените в текущата ситуация. В 
противен случай е неизбежен рискът от сериозни загуби сред приятелските 
сухопътни сили. 

Използването на силите и средствата за противовъздушна отбра-
на е от изключителна важност при този тип операции. 

Кардиналните и забележими промени в разположението на формирова-
нията за ПВО преди пробива могат да дадат на противника сведения и да го ори-
ентират за намеренията на обкръжената групировка. Следователно средствата 
за ПВО и друго оборудване следва да останат на своите позиции (или заменени 
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с макети) до самия ден на пробива. Елементите за снабдяване и обслужване на 
авиацията трябва да бъдат прегрупирани в по-ранен етап, но без да се привлича 
ненужно внимание. Същият подход се прилага и за противовъздушната защита 
на сухопътните войски по време на тяхното препозициониране и създаване на 
построението и бойния ред преди пробива. Ниобходимо е тя да бъде устроена 
така, че да доведе до възможно най-малка промяна в съществуващата система 
на противовъздушната отбрана, особено по отношение на нейните позиции. 
В същото време демонстративно съсредоточаване на противовъздушни части 
или макети на позиции в зона, несвързана с основните усилия, може да се из-
ползва като средство за заблуда на противника. 

При наличието на запаси от боеприпаси, които ще бъдат изоставени, 
или когато групировката за пробив не разполага с подходяща артилерийска 
поддръжка, може да се използват някои противовъздушни средства за непо-
средствена поддръжка на сухопътните действия. Те трябва да бъдат предисло-
цирани в тъмната част от денонощието, преди пробива, до позиции с двойно 
предназначение. Оттам могат да участват в началната фаза на операцията, 
като осигуряват огнево поразяване на важни наземни цели и в допълнение да 
осигуряват противовъздушна защита на атакуващите формирования.

Общото прегрупиране на противовъздушните средства преди пробива 
следва да се извърши възможно най-късно и с оглед защита на водещи назем-
ни елементи, флангови части, артилерийски позиции и критични точки, като 
мостове и дефилета. Поради това изискване и ограничените авиационни ре-
сурси въздушното прикритие на останалите елементи от построението и съ-
оръженията в зоната може да се окаже невъзможно. Успехът в провеждането 
на тези мерки зависи в повечето случаи от степента на мобилност, запазена 
от силите и средствата за противовъздушна отбрана.

Във всички описани подготовки е важно да се има предвид, че основ-
ните цели при използването на противовъздушните средства са защита от 
въздушни нападения на противника, на малки височини и срещу всички ата-
ки от въздуха, които не могат да бъдат отразени от приятелски изтребители. 
Най-голямо внимание трябва да се отдели на координирането на усилията на 
противовъздушните и изтребителните сили в случаите, когато изтребителна-
та авиация е недостатъчна.

За фазата на пробива на обкръжението следва да бъдат разработени 
специфични планове за регулиране на придвижването и прегрупирането на 
средствата за ПВО и техния приоритет на движение по време на оттеглянето, 
при условие че изобщо е възможно да се предвидят необходимите направле-
ния на изнасяне.

Въздушната евакуация е отговорност както на военновъздушния, 
така и на сухопътния компонент. Военновъздушният компонент носи от-
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говорност за ефективното двупосочно използване на самолетите за доставка, 
които се връщат от зоната на обкръжението, като се организира използването 
им за евакуация на ранени. Тези самолети трябва да се използват и за транс-
портирането на излишните личен състав, оборудване и материални средства. 
По този начин сухопътните сили се подпомагат в усилията им за евакуация 
по суша. 

Особено внимание се отделя на заделянето на авиационен ресурс за 
евакуация на болните и ранените. От своя страна сухопътните сили са отго-
ворни за осигуряването на адекватни медицински заведения във въздушните 
бази, където са евакуирани ранените. Тъй като през определени фази на опе-
рацията се очаква ускоряване и увеличаване броя на убитите и ранените, това 
спомага за съкращаване на сроковете за полагане на грижи за ранените.

Въздушна поддръжка на пробива на обкръжението

С оглед на трудностите, съпътстващи времето на пробива, сухопътни-
те войски се нуждаят от защита срещу постоянни атаки от въздуха, както и 
от непрекъсната тактическа въздушна поддръжка. И двете са незаменими за 
успеха на цялата операция. Това е особено вярно за най-критичните фази на 
пробива:

– по време на първоначалната атака;
– когато противникът ангажира резервите си срещу фланговете и тил-

ната част на пробиващата обкръжението групировка;
– когато противникът се опитва да изпревари и блокира войските, кои-

то се изтеглят от зоната на обкръжението. 
По време на тези фази командирът на военновъздушните сили следва 

да съсредоточи всички налични въздушни единици и да упражнява посто-
янно нарастващ натиск в критичните точки. Освен това трябва да поддържа 
напредването на сухопътните и да положи усилия за поддържането на ави-
ационните си средства във възможно най-високо състояние на готовност. 
Разбира се, невъзможно е да се създаде постоянна оперативна процедура за 
въздушна поддръжка по време на пробив, тъй като няма две сходни ситуации. 
Въпреки това следва да се имат предвид няколко основни принципа.

По време на началната фаза всички налични въздушни средства тряб-
ва да бъдат ангажирани в непосредствена поддръжка на водещите бойни 
действия наземни елементи. Въздушните атаки по наземни цели, започвайки 
със силен удар в поддръжка на пробива на обкръжението и продължавайки 
в последователни вълни на въздушните удари, трябва да са тясно координи-
рани с плана за огнева поддръжка на артилерията. Целите на изтребителите 
включват елементи на противниковото построение, които не могат да бъдат 
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наблюдавани от земята (артилерийски позиции на противника, зони за съ-
средоточаване, тактически резерви); също противникови позиции, оказващи 
особено силна съпротива, противникови сили, придвижващи се към бойната 
зона, и елементи, заплашващи фланговете на пробиващите обкръжението. 

Изтребителите трябва да бъдат използвани за пречупване на нараст- 
ващата съпротива на противника и за унищожаването или подавянето на но-
вооткритите елементи на бойния ред на противника. Тяхното присъствие във 
въздуха значително ще укрепи морала на атакуващите сухопътни сили. Както 
показва опитът, когато изтребителите се появят над бойното поле, против-
никовите батареи прекратяват огъня, за да не бъдат идентифицирани от въз-
духа. В същото време нископрелитащите самолети често привличат огъня 
на неидентифицирани дотогава позиции на противника. Това демаскиране 
дава възможност по формированията да бъдат нанесени артилерийски удари. 
Друга практична мярка може да е поставянето на малки димни паравани за 
заслепяване на артилерийските наблюдатели на противника.

За да избегнат ударите на приятелските сухопътни войски, многоце-
левите изтребители следва да действат в дълбочината на зоната на настъпле-
ние срещу артилерийските позиции на противника, сборните райони и други 
подобни цели. Също така те могат да бъдат натоварени да устроят големи 
димни завеси, за да се елиминира възможността за наблюдение от против-
ника от ключови височини към фланговете или към доминиращ терен пред 
настъпващите войски. Важните цели в зоната на пробива следва да бъдат 
унищожени или подавени чрез въздушни удари преди пробива, като по този 
начин се облекчава задачата на сухопътните сили по време на началната фаза 
на операцията. Това обаче не бива да се изпълнява при вероятност подобни 
атаки да доведат до разкриване на плановете на групировката за пробив. Пра-
вилото не се прилага за противниковите командни пунктове – те трябва да 
бъдат атакувани, а най-подходящият момент за това е веднага след пробива, 
когато объркването сред противника е най-голямото предимство на пробива-
щата обкръжението групировка.

Прегрупирането на противниковите части, което може да се осъщест-
ви между три и десет часа след началото на пробива, следва да бъде разкрито 
и докладвано от разузнавателната авиация възможно най-бързо. От този мо-
мент нататък трябва да се поддържа постоянно наблюдение на противника от 
въздуха.

При по-голяма продължителност на тези операции наличните изтре-
бители обикновено не са в състояние да осигурят ефективно въздушно при-
критие по всяко време. Тогава усилията им следва да бъдат насочени върху 
онези фази на пробива, които по отношение на терен и съпротива на против-
ника се очаква да създадат най-големи затруднения и най-висока степен на 
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заплаха за въздушна атака от противника. Между тези периоди на максимал-
ни усилия често ще е необходимо да се ограничи използването на изтреби-
тели главно поради логистични ограничения, като недостатъчни боеприпаси 
и снабдяване с гориво. Независимо от това достатъчен авиационен ресурс 
трябва винаги да е в готовност за незабавно излитане, за да защити настъпва-
щите сухопътни войски от неочаквани силни противникови въздушни атаки. 
Колкото по-неясна е противниковата въздушна обстановка, толкова по-голя-
ма следва да е групировката от изтребителни, държана в резерв.

Въздушната поддръжка за групировката на войските извън зоната на 
обкръжението, която напредва в посока към обкръжените, по правило трябва 
да е сведена до минимум, за да се осигури възможно най-силното въздуш-
но прикритие на излизащите от обкръжението на противника войски. Сили-
те, приближаващи се от основната фронтова линия, обикновено са в много 
по-добра позиция да компенсират този дефицит чрез увеличено използване 
на артилерийски и зенитни средства. В такива ситуации поддържащият огън 
от авиацията трябва да бъде внимателно управляван и координиран, за да се 
избегнат жертви сред настъпващите сухопътни сили, особено преди свързва-
нето на двете сближаващи се сили. Дори след свързването изведената от об-
кръжението групировка може да се нуждае от продължаване на прикритието 
от въздуха, поне докато приключат нейната реорганизация и възстановяване-
то на боеспособността.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Какви са плюсовете и минусите за обкръжаващите и обкръжаваните? 
Напълно нормално е всеки военачалник да приема обкръжението като пре-
людия към унищожаването на обкръжената и изолирана групировка. Успехът 
при извършването му елиминира силните страни и създава значителни праз-
нини, които се проектират в построенията, групировките и бойните редове на 
противостоящите, допълнително подкопавайки способността им за съпроти-
ва. Независимо от факта, че е обкръжена, групировката може при определени 
обстоятелства да допринесе съществено за стабилността на отбраната. Това 
е свързано с обвързване и ангажиране на големи вражески сили (обикновено 
поне двойно по-големи от броя на отбраняващите се войски) за значителни 
периоди. Отклоняването на ресурси може решително да отслаби способност- 
та на настъпващите да изградят своите групировки и да съсредоточи усилия-
та им на главните направления.

 Нещо повече, сили, разположени в благоприятно положение в дъл-
бочината на противника, могат да попречат на маньовъра и логистичната 
му подкрепа. В действителност агресивните действия на обкръжените сили, 
подсилени от или работещи в комбинация с военновъздушните сили, могат 
да създадат боен фронт в тила на противника. Това води до сериозно нару-
шаване на командването и управлението и на действията му в тилната зона. 
Поради тези причини, останали без поддръжка, отвъд зоната на обкръжение, 
всеки опит за пробив на обръча почти сигурно ще доведе до унищожаване на 
обкръжената групировка. Практика е такива групировки да останат и водят 
бой в обкръжение. Изключение от това правило е провеждането на маневре-
на отбрана, когато правото на заповед за незабавно извършване на пробив в 
обкръжението, в случай на комуникация с по-висок щаб, може да бъде дадено 
предварително на командирите на формирования и на звената. 

Зоните на обкръжение се формират в резултат на операции, при които 
обкръжаващият изцяло обгражда голям брой от противниковите сили. Такова 
обкръжение обикновено е последвано от битка за унищожаване като класи-
ческа цел на всички видове сухопътни бойни действия. Принципите, на които 
се подчиняват проникването, обхватът и затварянето на вътрешния и външния 
фронт около противниковата групировка, са добре утвърдени в тактическите 
доктрини. Опитът от Втората световна война и войните след нея показва, че 
в условията на съвременната мобилна война подобни зони на обкръжение се 
създават по-лесно, отколкото във военните операции от миналото. Тяхното 
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тактическо значение е променено драстично. Обкръжението на военни сили 
от противника вече не означава окончателно край на тяхното съществуване 
и на полезността им в интерес на постигане целите на операцията. Попада-
нето в обкръжение е често явление в съвременните операции. Поради това 
е целесъобразно да се търси противодействие чрез подходящи тактически 
мерки, предназначени да унищожат голямо количество противникови сили и 
в крайна сметка да се съхранят обкръжените войски.

Маньовърът за умишлено оставяне на свои сили в обкръжение, така 
че да се принуди противникът да задели средства за тяхното блокиране, ряд-
ко постига желания резултат. При положение че противниковите сили са с 
приблизително равен числен състав на нашите, подобен подход може да бъде 
полезен, но само ако количеството на противниковите войски, ангажирани с 
поддържането на обкръжението, е достатъчно голямо, за да повлияе на резул-
тата от другите операции. Дори в този случай обаче умишленото създаване на 
зоната на обкръжението е риск, който трудно ще оправдае вероятната загуба 
на цялата обкръжена групировка.

Поуките от относителната стойност на маньовъра с оставени/остана-
ли в обкръжение сили и средства зад противниковите линии могат да бъдат 
обобщени:

• Като метод в отбранителни операции и боеве, предназначен да об-
върже, скове и ангажира значителни сили на противника, преднамереното 
оставане на обкръжена групировка рядко постига желания резултат. Твърде-
нието, че може да доведе до промяна в съотношението на силите и средствата 
и/или да се печели време твърде рядко намира потвърждение.

• Преднамереното формиране на зоната на обкръжението и насто-
яването за непрекъсната отбрана могат да бъдат оправдани само ако обкръ-
жената групировка се състои от опитни, добре подготвени и дисциплини-
рани войски, които са в състояние да се справят с необичайните трудности, 
свързани с този вид бойни действия. Когато това изискване не е изпълнено, 
загубите от преднамерено оставане в обкръжение ще са големи, а цената на 
това решение непропорционална по отношение на ползи – вреди. Основ-
ното правило, което следва да запомни всеки командир, е, че обкръжените 
войски обикновено се губят и дори онези, които успяват да излязат или да 
бъдат изведени от обкръжение, със сигурност ще останат небоеспособни 
за дълго време.

• Всеки път, когато приятелските сили са изолирани и се намират в 
клещите на обкръжението, трябва да се предприемат стъпки незабавно, за да 
се гарантира излизането им от обкръжението. Старшият командир на обкръ-
жените части трябва да бъде незабавно упълномощен да извърши пробив. 
Добър подход е в началото на бойните действия в основната заповед да се 
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възложи постоянна задача, която задължава командирът на обкръжена групи-
ровка да извърши пробив на обкръжението възможно най-скоро. Само тогава 
може да има надежда за спасяване на обкръжените войски, без да бъдат по-
несени прекомерни загуби. 

Целесъобразно е и преосмислянето на вземаните доскоро, а и днес 
решения за оставяне на наши войски в населени пунктове, оборудвани като 
укрепени възли, в търсене на ангажиране на главните сили или резервите на 
настъпващия противник. Този метод е отхвърлен отдавна, още от Втората 
световна война.

Успешната подготовка и воденето на бой в обкръжение и излизане от 
обкръжение е един от проблемите на отбранителния бой с определящо значе-
ние за неговия успех. В настоящия момент той се изпълва с ново съдържание 
вследствие преди всичко на изискванията на отбранителната доктрина, раз-
витието на средствата за въоръжена борба и способите за водене на бойните 
действия. 

Успехът или неуспехът на обкръжените войски в бойните действия 
за излизане от обкръжение и пробив към приятелски линии почти изцяло 
зависи от тактическата обстановка във и около обкръжението. Ясно е, че об-
съждането на стратегическите решения обикновено е извън обхвата на вли-
яние на тактическите командири. Ситуациите, свързани с предмета на тази 
разработка, често са пряк резултат от решенията на висшите щабове и могат 
да бъдат разбрани само на фона на тези решения.

Съществуват три предварителни условия обкръжените сили да ока-
жат влияние върху операциите на противника и същевременно да оцелеят, за 
да извършат пробив и/или да бъдат деблокирани и изведени от обкръжение. 
Твърдото командване и контрол, адекватните логистични запаси и подкрепа 
от главните сили са от решаващо значение. Задължително условие за успех 
в обкръжение е да се предприемат решителни действия, за да се гарантира, 
че дистанцията/отдалечението между зоната на обкръжение и главните сили 
няма да затруднят оперативната координация между групировките и под-
дръжката на обкръжените.

В резултат от изследванията по темата можем да се обобщи, че опера-
циите, свързани с обкръжаване, бой в обкръжение и излизане от обкръжение 
не са загубили значението си за военната наука и във военното дело. Ана-
лизът на такива видове операции, проведени през последното десетилетие, 
показва, че обкръжаването ще бъде извършвано по време на настъплението 
и постигнато чрез блокиране на основните пътища за тяхното изтегляне и 
блокиране на обкръжените групи от въздуха и от морето, без да се създава 
непрекъснат фронт на обкръжението. Запазва се тенденцията, че в зависи-
мост от състава на обкръжените войски и силите и средствата, ангажирани за 
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постигане на тази цел, обкръжаването и излизането от обкръжение може да 
се извърши както в оперативен, така и в тактически мащаб. 

Каквото и да е нивото, на което се прилага обкръжението, никога не 
бива да се забравя, че то е междинна задача по пътя към крайната цел на 
операцията и кампанията. Това изискване важи както за обкръжаващите, така 
и за обкръжаваните. Те трябва да са наясно с плюсовете и минусите, както 
и с неизветните в уравнението, наречено „обкръжение“, и описани в този 
труд. В противен случай ще се наложи да използваме думите, изречени от 
генерал-лейтенант Люис Бурел-Чести Пулър по време на битката при водо-
хранилището Чосин. 
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Приложение 1

Битката при Кана (216 г. пр.н.е.).  
Изходно положение на силите

Схемата е преработена от: 
https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Maps_of_the_United_States_Military_

Academy
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Приложение 2

Битката при Кана (216 г. пр.н.е.). 
Унищожаване на римската пехота

Схемата е преработена от: 
https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:

Maps_of_the_United_States_Military_Academy 
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Приложение 3

Битката при Зама (202 г. пр.н.е.)

Схемата е преработена от: https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:
Maps_of_the_United_States_Military_Academy 

Източник: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Battle_of_Zama,_202_BC.png 
Author/Source The Department of History, United States Military Academy archive copy
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Приложение 4

Битката при Седан  
(1 – 2 септември 1870 г.)

Източник: https://historyofwars.files.wordpress.com/2014/09/sedan.jpg 
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Приложение 5

Битката при Вязма 
(1 – 14 октомври 1941 г.)

Източник: Любомир Таушанов, 2005, 
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8F%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D1%81%D
0%BA%D0%B0_%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0
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B5%D0%BB%D0%BD%D0%B0_%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%
86%D0%B8%D1%8F#/media/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Viazma_1941.PNG 
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Приложение 6

Германското настъпление към Сталинград 
(юли-септември 1942 г.)

Източник: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:German_Summer_Offensive_Towards_
Stalingrad_July-September_1942_(simplified).png 
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Приложение 7

Разположение на силите при Сталинград 
(средата на ноември 1942 г.)

Източник:   https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D1%82%D0%BA%D0%B0_
%D0%B7%D0%B0_%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%99%D0%B8%D0%BD%D0%B3

%D1%80%D0%B0%D0%B4#/media/%D0%94%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%82%D0
%B5%D0%BA%D0%B0:Stalingrad-Nov1942.png
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Приложение 8

Разположение на силите при Сталинград 
(от средата на ноември до края на декември 1942 г.) 

Източник: https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D1%82%D0%BA%D0%B0_%
D0%B7%D0%B0_%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%99%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D
1%80%D0%B0%D0%B4#/media/%D0%94%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%82%D0%B

5%D0%BA%D0%B0:Stalingrad-Nov1942.png 
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Приложение 9

Затваряне на обкръжението  
на германските войски при Сталинград (1942 г.)

Източник: https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D1%82%D0%BA%D0%B0_%
D0%B7%D0%B0_%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%99%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D
1%80%D0%B0%D0%B4#/media/%D0%94%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%82%D0%B

5%D0%BA%D0%B0:Stalingrad-Nov1942.png 
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Приложение 10

Операция „Зимна буря“ (1942 г.)  

Източник: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Operation_Winter_Storm.png 
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Приложение 11

План на операция „Пръстен“ 
(начална фаза)

Източник: Щеменко С. М., Генералният щаб през войната, ДВИ, 1975 г.
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Приложение 12

Операция „Пръстен“ – финална фаза 

Източник: https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%
D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%9F%D1%80%D1%8A%D1%81%D1%82%D0%B5%D0

%BD#/media/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Stalingrad_Encirclement.jpg 
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Приложение 13

Източният фронт (август 1943 г. – декември 1944 г.)

Източник: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/ee/Operation_bagration_
overview_22_june_1944_to_29_august_1944.pnghttps://upload.wikimedia.org/wikipedia/

commons/e/ee/Operation_bagration_overview_22_june_1944_to_29_august_1944.png 
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Приложение 14

Схема на операция „Багратион“.  
(червените стрелки обозначават главните  

направления на ударите на съветските войски  
до 4 юли 1944 г.)

Източник: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/ee/Operation_bagration_
overview_22_june_1944_to_29_august_1944.pnghttps://upload.wikimedia.org/wikipedia/

commons/e/ee/Operation_bagration_overview_22_june_1944_to_29_august_1944.png 
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Приложение 15

Обща схема на операция „Багратион“ (22 юни – 19 август 1944 г.)

Източник: Щеменко С. М., Генералният щаб през войната, ДВИ, 1975 г.
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Приложение 16

Начална ситуация преди обкръжението на американските сили 
при Чосин (1950 г.)

Източник: the U.S. Army Center of Military History • Public domainhttps://en.m.wikipedia.
org/wiki/Battle_of_Chosin_Reservoir#/media/File%3ARace_to_Yalu_Map.gif
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Приложение 17

Ситуация след въвеждане на китайските сили при Чосин  
(27 – 29 ноември 1950 г.)

Източник: the U.S. Army Center of Military History • Public domainhttps://en.m.wikipedia.
org/wiki/Battle_of_Chosin_Reservoir#/media/File%3ARace_to_Yalu_Map.gif
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Приложение 18

Изтегляне на американските сили от обкръжението при Чосин  
(6 – 11 декември 1950 г.)

Източник: the U.S. Army Center of Military History • Public domainhttps://en.m.wikipedia.
org/wiki/Battle_of_Chosin_Reservoir#/media/File%3ARace_to_Yalu_Map.gif



187

Приложение 19

Начално положение на силите при затваряне на обръча  
в Дебалцево (2015 г.) 

Източник: https://smallwarsjournal.com/jrnl/art/battle-debaltseve-hybrid-army-classic-battle-
encirclement
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Приложение 20

Затваряне на обръча в Дебалцево (2015 г.)

Източник:  https://www.bbc.com/ukrainian/ukraine_in_russian/2016/02/160205_ru_s_
debaltseve_vj_anniversary
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Приложение 21

Началното положение на силите при Иловайск (2016 г.)

Източник: https://en.wikipedia.org/wiki/Battle_of_Ilovaisk 
http://www.mil.gov.ua/news/2015/10/19/analiz-illovausk--14354/
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Приложение 22

Иловайският котел (към 29 август 2014 г.)

Източник:  https://en.wikipedia.org/wiki/Battle_of_Ilovaisk 
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Приложение 23

Форми на обкръжаване

Обкръжаване с изтласкване по сходящи направления

Проникване по сектори с цел разкъсване на отбраната
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Фронтално изтласкване по успоредни направления  
с цел двоен обхват
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Приложение 24

Операция по обкръжаване на стратегическа групировка
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Приложение 25

Примерна схема на разсичащи удари  
при настъпление
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Приложение 26

Примерна схема на обкръжаване по множество направления 
(комбинация от ограничено и мащабно обкръжение)
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Приложение 27

Основни форми на маньовър при обкръжаване
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Приложение 28

Тактическа задача „преграждане“

Магистрала Е 6

Магистрала Е 6ДРАГУН

ДРАГУН
УЛАН

УЛАН

КИРАСИР

КИРАСИР
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Приложение 29

Попадане в обкръжение
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Приложение 30

Прегрупиране при попадане в обкръжение
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Приложение 31

Деблокиране
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Приложение 32

Групировка  
на попадналите в обкръжение сили

Източник: U.S. Army FM 3-90 Appendix D, Encirclement Operations“. globalsecurity.org 
преработена
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Приложение 33

Групировка за пробив и деблокиране

Източник: U.S. Army FM 3-90 Appendix D, Encirclement Operations“. globalsecurity.org 
преработена 
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Приложение 34

Боен ред на групировка, излизаща от обкръжение 

Източник: U.S. Army FM 3-90 Appendix D, Encirclement Operations“. globalsecurity.org 
преработена
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Приложение 35

Излизане от обкръжение, непосредствено след завършване  
на обкръжаването от противника

Източник: U.S. Army FM 3-90 Appendix D, Encirclement Operations“. globalsecurity.org  
преработена
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Приложение 36

Подчинени командни елементи
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Приложение 37

Действия на ариергарда за отразяване на противникови атаки  
в тилната зона на излизащите от обкръжение сили и средства

Източник: Ташков Д., Енев Е. Провеждане на задържащи бойни действия при използва-
не на маневрени формирования в операции по прикритие.  

София: Военна академия, 2017 
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РЕЦЕНЗИЯ

от полковник доц. д-р Димитър Ташков 

Монографията на тема „Обкръжение и излизане от обкръжение – 
общи теоретични постановки“, дава отговори на въпросите за попадане 
на войсковите формирования в обкръжение, организирането и воденето на 
бой в обкръжение и за излизане от обкръжение. 

Авторите представят един нов поглед върху този вид бойни дейст-
вия, които са комплексни и изискват много знания и умения от командири-
те, познаване на обстановката, вземане на бързи, ефективни и много често 
нетрадиционни решения както за воденето на боя в обкръжение, така и за 
излизането от него. 

В разработката е направен анализ на боя в обкръжение от древността 
до днес. Съвсем умели примери са посочени за обкръжаване на противни-
кови сили на тактическо (битката при Кана в хода на Втората пуническа 
война през 216 г. пр.н.е.), на оперативно (битката при Седан от края на 
XIX век) и на стратегическо ниво (Сталинградската битка, която започва 
на 17 юли 1942 г. и има голямо значение за изхода на Втората световна 
война). Тези примери показват значението на обкръжението за изхода на 
боя, сражението и войната като цяло.

В главата „Обкръжаване“ са изследвани формите на обкръжава-
не, изпълнението на обкръжаването, като акцентът е върху вътрешния и 
външния фронт на обкръжението, командването и контрола, нанасянето 
на удари за разкъсване и фрагментиране на отбраната. В тази част от мо-
нографията е достигнато до извода, че вече не огневото превъзходство е 
факторът, който дава предимство за победата, а информационното превъз-
ходство е от съществено значение в операциите, свързани с обкръжаване. 

Бойните действия, свързани с обкръжението, не са загубили своето 
значение за военната наука и днес. В зависимост от състава на обкръжа-
ващите и обкръжаваните и привличаните в това усилие сили и средства 
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обкръжаването може да се осъществява както в стратегически, така и в 
оперативен и тактически мащаб. 

В тази част от монографичния труд могат да се намерят отговори на 
въпросите, какви познания е необходимо да притежава съвременният ко-
мандир относно особеностите на обкръжаването; как да разпознава симп-
томите (признаците) за попадане в обкръжение; какво не бива да допуска 
да се случва и от какво и как може да се възползва, попадайки в такава 
ситуация.

В трета глава „В обкръжение“ освен същността са анализирани и 
случаите, условията за попадане в обкръжение и за излизане от обкръже-
ние. На тази основа са изследвани и бойните възможности на обкръжената 
групировка – в зависимост от зоната на обкръжението. Подобаващо вни-
мание е отделено и на построението на бойния ред както при воденето на 
боя в обкръжение, така и при излизането от обкръжението.

В четвърта глава „Излизане от обкръжение“ задълбочено са анали-
зирани случаите за излизане от обкръжение, като са посочени подходящи 
примери и са онагледени в приложенията. Изследвани са действията на 
родовете войски, както и тактическите съображения за решението за из-
лизане от обкръжението.

Петата глава се отнася до помощта, която могат да окажат на обкръ-
жените намиращите се наблизо приятелски сили. Изследвани са фазите 
при излизане от обкръжение с помощта на войски извън обкръжението. 
Анализирани са възможностите на родовете войски и техните действия 
при деблокиране на обкръжени собствени сили.

В последната глава е разкрита същността на въздушната поддръж-
ка при обкръжение. Анализирани са въздушното покритие и въздушната 
поддръжка в обкръжение и при излизане от него, както и непосредстве-
ната авиационна поддръжка на сухопътните действия. Потвърдена е важ-
ността на силите и средствата за противовъздушна отбрана при водене на 
боя в обкръжение и при излизане от обкръжение. 

В монографията са изведени релевантни и аргументирани изводи. 
Един от основните е, че е целесъобразно преосмислянето на вземаните 
доскоро, а и в днешни дни решения за оставяне на собствени войски в 
населени пунктове, оборудвани като укрепени възли, в търсене на ангажи-
ране на главните сили или резервите на настъпващия противник. 

В заключение смятам, че монографичният труд на тема „Обкръже-
ние и излизане от обкръжение – общи теоретични постановки“ като съ-
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държание, структура и обем напълно отговаря на научните и норматив-
ните критерии. Убеден съм, че той ще намери научно и практическо при-
ложение не само в учебния процес във Военната академия, а и в другите 
висши военни училища. Освен това може да бъде полезно помагало и на 
офицерите от щабовете на тактическо и оперативно ниво. Това ми дава 
основания да предложа неговото публикуване.
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РЕЦЕНЗИЯ

от полковник доц. д-р Калин Градев  

1. Актуалност и значимост на разработвания научен проблем
Монографичният труд с автори генерал-майор д-р Груди Ангелов и пол-

ковник проф. д-р Емил Енев на тема „Обкръжение и излизане от обкръжение 
– общи теоретични постановки“ е актуален, необходим и несъмнено ще има 
интерес поради естеството си. Република България, подобно на други страни 
от НАТО и ЕС, интензивно трупа научен опит и експертиза в провежданите 
операции през последното десетилетие. Характерно за тези операции е, че 
се провеждат в динамична среда, която се формира от рязкото изменение на 
обстановката и високата маневреност на формированията. Операциите и так-
тическите действия по обкръжаване и излизане от обкръжение са неизменна 
част от векове насам и продължават да възникват и в съвременните условия. 

Актуалността на разработената монография представлява проблем в 
научно и научноприложно отношение, произтичащ от необходимостта да 
бъде запълнена липсата на системно научно отразяване на спецификата на 
проблема за съществуващо противоречие между високите изисквания за про-
веждане на бойни действия в обкръжение и реалните способности за излиза-
не от създадената обстановка. Удовлетворяването на търсената информация 
от командирите и от формированията, участващи в такъв вид операции и так-
тически действия, очертава необходимостта от по-задълбочено изследване на 
въпросите, свързани със способностите и възможностите за тяхното реализи-
ране като задача, ефект и изпълнение. Резултатите от подобно научно изслед-
ване биха способствали за подобряване на реалните резултати при участието 
на формирования от Сухопътните войски в действия и операции от подобно 
естество. Определянето не толкова от потенциалните, колкото от реализира-
ните бойни способности на формированията, попаднали в обкръжение, както 
и на принудени да излязат от него изисква определянето на зависимостта от 
прецизната оценка на ситуацията, точното определяне на риска и вероятния 
характер, време и място на възникване на заплахата, което е и основната цел 
на разработката.
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2. Обща характеристика и структура 
Структурата на монографията е оформена в увод, шест глави и за-

ключение, библиография и 37 приложения с общ обем от 204 страници. 
В ревюто е обоснована причината за разработването на труда, възможните 
начини за приложение и ограниченията, които неизменно съпътстват такъв 
вид разработки, както и намеренията на авторите за евентуално доразвива-
не на проблематиката, свързана с разработването на оценки и разчети във 
военното дело.

В уводната част авторите насочват вниманието към необходимостта от 
разработването на материала.

В първа глава се акцентира върху историческата значимост и проблема-
тиката в различни етапи от развитието на човечеството и военното дело, като 
е отразена необходимостта от изучаването и определянето на влиянието на 
обкръжението върху изхода на сраженията, битките и конфликтите в такти-
чески, оперативен и стратегически аспект.

Във втора глава са изведени основните характеристики на обкръжава-
нето, разгледани са обстоятелствата, благоприятстващи избора за способа за 
обкръжаване както чисто от командирска гледна точка, така и по функциона-
лен признак. Представени са и варианти за развитие на ситуацията, като се 
представят и прагматични подходи за справяне с възможните рискове. 

В трета глава акцентът е върху спецификата и способите за използва-
нето на формированията в операциите и тактическите действия при попада-
не в обкръжение. Основно внимание е отделено на условията за попадане в 
обкръжение и на бойните възможности, изискванията и построението както 
към маневрените формирования, така и към осигуряващите и поддържащите 
формирования в обкръжение. 

В четвърта глави е разгледана последователността на използването на 
формированията при излизане от обкръжение. Разгледани са характеристи-
ките, същността и съдържанието на основните изисквания към тактическите 
действия и условията за успех при излизане от обкръжение. 

В пета глава е обърнато внимание на спецификата при излизане от об-
кръжение с помощта на войски извън обкръжението. Определени са основни-
те фази при излизане от обкръжение с помощта на войски извън обкръжение-
то, а така също критичните моменти и основните предизвикателства, които 
следва да се вземат предвид от командирите при изпълнението на този вид 
тактически действия или операция. Обърнато е внимание на всяка от бойните 
функции, мерките и мероприятията, които следва да се предприемат с пос-
тигането на успех при предприемането на този вид излизане от обкръжение.

В последната глава е представена спецификата на  въздушната под-
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дръжка при обкръжение на маневрени формирования от Сухопътните вой-
ски. Направена е логическа връзка между задачите на формированията от 
двата вида въоръжени сили. Представени са и мероприятия по отношение на 
въздушната поддръжка, обвързани с изискванията за координация, синхрони-
зация и взаимодействие на силите на два компонента.

В заключението са представени в изводна форма предимствата, недос-
татъците и условията, предизвикващи успеха или неуспеха на обкръжените 
войски в бойните действия за излизане от обкръжение и пробив, както и впе-
чатления по необходимостта от преднамерено оставяне на собствени форми-
рования в обкръжение.

3. Литературна осведоменост 
Към последния вариант на монографията е приложена библиография 

с общо 35 литературни източника, от тях – 28 на кирилица (26 на български 
език и 2 на руски език) и 6 на латиница, като и множество електронни стра-
ници от интернет под черта в самия труд.

4. Критични бележки
Допуснати са и някои слабости и грешки, които имат предимно стилов 

и редакционен характер. Удачно е литературата да се представи във вид, от-
говарящ на нивото на труда, а така също при възможност да премине през ре-
дакторска обработка. Тези слабости оказват влияние предимно в издателско 
отношение, но в крайна сметка не намаляват стойността на разработката, но 
при възможност да бъдат отстранени.

5. Предложения
Монографията е изготвена съгласно изискванията на §1, т. 10 от допъл-

нителните разпоредби на ЗРАСРБ и Правилника за провеждане на научната 
и научноизследователската дейност във Военна академия „Г. С. Раковски“. 

Отчитайки необходимостта от създаването на единен подход за разби-
ране на проблемите, свързани с проблематиката на труда, е удачно да се опре-
делят и конкретните разчети, които да се разработват във формированията на 
Сухопътните войски, свързани с обкръжението и излизането от него. 

6. Заключение
Разработеният от генерал-майор д-р Груди Ангелов и полковник проф. 

д-р Емил Енев труд отговаря на изискванията за монографичен труд и съдър-
жа в себе си необходимото количество познания, за да бъде в полза на обуча-
емите в специалността „Организация и управление на военни формирования 
на оперативно ниво“ от професионалното направление „Военно дело“ във 
факултет „Командно-щабен“ на Военна академия „Г. С. Раковски“; на специа-



213

лизантите от квалификационните курсове, провеждани в Академията; и при 
подготовката и разработването на СОП във формированията от Сухопътните 
войски. Също така би допринесъл за ефективното провеждане на тактически 
учения с войски и командно-щабни учения от щабовете на тактически фор-
мирования и при щабни тренировки във формированията, подчинени на ко-
мандването на Сухопътните войски.

7. Оценка на труда
Имайки предвид нивото, за което е предназначена колективната моно-

графия, както и съдържанието, което носи, уверено потвърждавам необхо-
димостта на труд от такъв характер. Давам положителна оценка и предла-
гам на катедрения съвет на катедра „Сухопътни войски“ да приеме за пуб-
ликуване колективната монографията на тема „Обкръжение и излизане от 
обкръжение – общи теоретични постановки“, разработена от генерал-майор 
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