
 ВИДОВЕ МЕСТНОСТИ И ТЯХНОТО ЗНАЧЕНИЕ ЗА ДЕЙСТВИЯТА НА 
ПОЛИЦЕЙСКИТЕ И СПЕЦИАЛНИ СЛУЖБИ 

  

         1. ВИДОВЕ МЕСТНОСТИ 

  

         А) Според характера на релефа, местностите могат да бъдат:  

          - равнинна: почти равна или слабо вълниста повърхност с много полегати 

скатове, чиито наклони не превишават 2-3 градуса и незначителни колебания във 

височините до 20-30 метра;  

          - хълмиста: - рязко изразена вълнообразна повърхност с кръгли и полегати 

форми, с наклони на скатове до 5 градуса , относителна височина - 30-50 метра;  

          - планинска - система от хребети и техни разклонения, разделени с дълбоки 

надлъжни и напречни долини. Планинската местност бива ниска - до 500 м, наклон 5-

10 градуса; средно висока до 1000 м, наклон 10-25 градуса; висока над 1000 м, наклон 

25 градуса.  

         Б) Според характера на почвено-растителната покривка, местностите могат да 

бъдат:  

         - гориста: с едноетажни и многоетажни гори; много гъсти, гъсти и редки гори; 

млади (фиданкови), средностари, стари гори; широколистни, иглолистни, смесени;  

          - блатиста - силно овлажнени участъци със слой от торф 30 см във влажно 

състояние; низинно-блатиста; върхово-блатиста; преходно блатиста; с гъсти торфени 

блата, с затъващи блата;  

          - пустинно-степна местност.- сухи пустинни, полупустинни, степни.  

          В) Според степента на пресеченост на местността от препятствия, които 

ограничават движението:  

          - силно пресечена: гъста мрежа от трудно преодолими препятствия, значително 

ограничаващи нейната достъпност; 

          - пресечена: ярко изразени гънки на релефа;  

          - средно пресечена: непрекъсната, но по-рядка мрежа от препятствия.  

          Г) Според възможностите за наблюдение:  

          - открита - равнинна, незалесена местност, лишена от значителни естествени 

маски и укрития;  



          - закрита местност - предимно горски и планински райони с гъста мрежа от 

населени места;  

          - полузакрита местност - местността, на която закритите пространства 

съставляват около половината от цялата й площ. 

  

          Д) Според условията за проходимост: 

          - проходима - безпрепятствено движение без пътища във всички направления от 

верижни машини и по отделни - от колесни машини; 

          - трудно проходима - за движение от верижни машини в отделни направления; 

          - непроходима. 

  

          2. ЗНАЧЕНИЕ НА СВОЙСТВАТА НА МЕСТНОСТТА ЗА ДЕЙСТВИЯТА НА 

ПОЛИЦЕЙСКИТЕ И СПЕЦИАЛНИ СЛУЖБИ 

  

          А) В РАВНИННАТА МЕСТНОСТ има добри условия за придвижване във всички 

посоки.       Възможно е кръгово наблюдение, макар и на неголяма дълбочина, ако се 

използуват макар и малки възвишения. Ориентирането е по-трудно, особено при липса 

или еднообразна растителност. Скриването на придвижването и други действия е много 

трудно. 

  

          Б) ХЪЛМИСТАТА МЕСТНОСТ благоприятствува избирането на естествени 

рубежи, удобни за блокиране и наблюдение. Гънките на релефа позволяват скрито 

придвижване и разполагане, както и сигурно прикритие от огъня на огнестрелно 

оръжие. 

  

          В) ПЛАНИНСКАТА МЕСТНОСТ, поради малкото количество пътища и пътеки, 

както и големите наклони, затруднява придвижването, а в някои случаи го прави 

невъзможно без специална техника и екипировка. Най-достъпни за движение са 

долините, планинските плата, превалите, полегатите планинскигребени. В 

нископланински райони обаче най-благоприятни за движение са билата на ридовете и 

планинските вериги. 

          Рязката пресеченост на местността и наличието на много естествени укрития 

създават много мъртви пространства, ненаблюдаеми полета и скрити подстъпи. Това 

усложнява наблюдението и намалява ефективността на оръжието, особено на средни и 

големи разстояния. Едновременно с това тези условия улесняват маскировката. Те 



облекчават избора на места за носене на служба от полицейските наряди, както и 

такива за внезапно нападение и устройване на заграждения и контролиращи средства. 

          В планините ориентирането е затруднено, което налага то да се извършва главно 

по формите на релефа, по характерни, видими отдалече върхове, най-добре видими 

седловини и особено по посока на хребетите, падините, речните корита, а също и по 

посока на пътя. За да не се заблуди полицейският служител, той трябва добре да 

запомни от картата за района на действията взаимното разположение на основните 

хребети с техните разклонения, долини, а също очертанията на пътната и речната 

мрежа. За по - добро запомняне тези данни се изобразават графически на схема. 

          Г) ГОРИСТА МЕСТНОСТ. Наред с релефа и населените места горите в най-

голяма степен, в сравнение с другите топографски елементи, имат значение за 

действията на полицейските формирования. Те притежават добри маскировъчни и 

защитни свойства, но същевременно предизвикват и големи трудности, свързани с 

придвижването, наблюдението и ориентирането. 

          Колкото по-гъста е гората, колкото по-дебели са дърветата и по-развити и 

сплетени короните, толкова тя по-добре защитава от куршумите и осколките на 

гранатите, има по-добри маскиращи свойства. Същевременно затруднява 

наблюдението, включително и от въздуха, както и ориентирането. 

          При придвижване и разполагане на хората и техниката на просеки, поляни, 

сечища и др., горепосочените тактически свойства не са така силно изразени. 

          В горите, особено иглолистните, съществува голяма вероятност от възникване на 

пожари, ако се използва огнестрелно оръжие или химически средства (сълзотворни и 

димни гранати). 

  

          Д) БЛАТИСТА МЕСТНОСТ. Такава местност е най-трудно проходима при 

движение пеш и много често непреодолима за автомобили, дори и с повишена 

проходимост. По-висока проходимост местността ще има при сухо време и при големи 

студове, когато блатата замръзват. 

          Повърхността на блатата често е лъжлива: понякога тресавищният и 

повърхностният воден слой не е дълбок и е разположен върху твърда почва и, обратно, 

изглеждащата твърда почва пропада под тежестта на човека. 

          При провеждане на операции, блатистата местност пред рубежите за блокиране 

(обкръжаване) значително затруднява действията на обектите на полицейските органи. 

Рубежите могат да се прикриват с по-малко сили и средства, отколкото в други условия 

на местността. Издирването е възможно само по отделни направления, след грижливо 

разузнаване на блатата. Проходи в тях могат да се открият по наличието на мравуняци 

и къртичини, по гъстата трева между блатната тръстикова растителност и по 

участъците, където има покарали издънки от борови дръвчета. Гъстата тръстикова 

растителност създава идеални условия за укриване и значително затруднява 

движението. За движение в блата, покрити с вода, най-подходящи са плоскодънни и 

надуваеми лодки, придвижвани чрез оттласкване с прът. 



  

          Е) ПУСТИННО-СТЕПНА МЕСТНОСТ. Към тази местност спадат пустините, 

полупустините и степите. 

          На територията на България степна местност има в Добруджа и в някои части на 

Дунавската равнина. 

          Характерни за такава местност са сушавостта, големите температурни разлики 

между лятото и зимата, обширните открити безлесни пространства и липсата на вода. 

Това значително ограничава местата, удобни за наблюдение, затруднява маскирането и 

снабдяването с вода. 

          Еднообразието на пространствата, техните слабо изразени релефни форми и 

малкото количество местни предмети обаче затрудняват ориентирането. 

          Ж) СИЛНО ПРЕСЕЧЕНА МЕСТНОСТ - това са планинските райони и районите 

със силно развит долинно-речен релеф. Такава местност се отличава с гъста мрежа от 

трудно преодолими препятствия, което значително ограничава движението само на 

автомобили с повишена проходимост, но и за движещите се пешком. Затруднени са 

наблюдението и издирването. Полицейските формирования са улеснени при блокиране 

на района и избор на места защитени от огъня на стрелковото оръжие. 

          Тези свойства са характерни и за ПРЕСЕЧЕНАТА МЕСТНОСТ, но в 

 по-малка степен. 

          СРЕДНО ПРЕСЕЧЕНАТА МЕСТНОСТ също има непрекъсната, но по- рядка 

мрежа от препятствия, повечето от които без особена трудност се преодоляват от 

автомобили с повишена проходимост. 

          СЛАБО ПРЕСЕЧЕНАТА МЕСТНОСТ се преодолява лесно от автомобили поради 

незначителните или рядко срещани препятствия. 

          З) ОТКРИТАТА МЕСТНОСТ е равнинната, незалесена местност, лишена от 

значителни естествени маски и укрития. Такава местност затруднява скритото 

придвижване и маскировката. Наред с това откритата местност осигурява добър обзор, 

обстрел и способствува за повишаване ефективността на оръжието. На такава местност 

за скрито придвижване и действие особено важно е да се използуват нощта и условията 

на ограничена видимост. 

          ЗАКРИТАТА МЕСТНОСТ - към нея се отнасят горски райони, планински и 

други райони. В такава местност са улеснени скритото придвижване и организацията на 

охраната, но силно е затруднено ориентирането, воденето на огън и взаимодействието 

между полицейските формирования. 

          ПОЛУЗАКРИТАТА МЕСТНОСТ по своита свойства заема междинно положение 

между откритата и закритата местност. 



          И) ЛЕСНО ПРОХОДИМАТА МЕСТНОСТ допуска безпрепяствено движение на 

автомобили без път във всяко направление. Липсата или лошото състояние на 

пътищата не влошават общата проходимост на местността. При движението си в 

колона, автомобилите не образуват коловози. 

          ПРОХОДИМАТА МЕСТНОСТ допуска движение на автомобили с повишена 

проходимост, без път само в определени направления. 

          ТРУДНО ПРОХОДИМАТА МЕСТНОСТ позволява движение само на верижни 

машини. 

          НЕПРОХОДИМАТА МЕСТНОСТ е недостъпна за движение за всички типове 

транспортни средства. 

  

          3. СПОСОБИ ЗА ИЗУЧАВАНЕ НА МЕСТНОСТТА 

  

          Всеки служител от полицейските и специални служби трябва винаги внимателно 

да изучава и най-пълно да познава местността на която му предстои да действва. Това е 

необходимо за да може: 

          -ориентира безпогрешно и при най-сложни условия; 

          -най-ефикасно да използува свойствата на местността при изпълнение на 

задачата; 

          -възможно най-точно да определя вероятните места за разполагане, най-

вероятните маршрути за движение, скривалищата на обектите на полицейските 

действия. 

          Изучаването на местността от всеки ръководител на операция е едно от 

необходимите условия за правилната, бърза и всестранна оценка на обстановката при 

вземане на решение, с оглед предстоящите действия (придвижване, организиране на 

охрана, наблюдение на обект, издирване и др.). 

          Основни методи за изучаване на местността са: разузнаване на местността, 

изучаване на местността по карта, изучаване на местността по фотоснимки, 

видеофилми и други документи. 

  

          3.1 РАЗУЗНАВАНЕ НА МЕСТНОСТТА 

  



          Разузнаването е събиране и изучаване на необходимите данни за местността по 

пътя на непосредствения оглед и изследване. То се извършва едновременно и в тясна 

връзка с разузнаването на обекта на полицейските (оперативно-бойните) действия). 

          Този метод дава най-пълни и достоверни данни за дадения момент. Когато обаче 

районът е голям или отдалечен, се налага използуване на карти и други документи. 

  

          3.2 ИЗУЧАВАНЕ НА МЕСТНОСТТА ПО КАРТА 

  

          Картата дава достатъчно нагледна и пълна характеристика на местността и 

нейните елементи. Тя позволява бързо да се изучи местността независимо от размера на 

района, неговата отдалеченост и достъпност. Картата обаче не показва сезонните и 

други изменения, станали след нейното съставяне. Тези изменения се установяват чрез 
разузнаване. Един от начините за разузнаване е фото- и видеоразузнаването. 

  

          3.3 ИЗУЧАВАНЕТО НА МЕСТНОСТТА ПО ФОТОСНИМКИ И ВИДЕОФИЛМИ 

позволява нагледно и с големи подробности да се получат данни за местността и 

разположението и характера на действията на обектите. Допълнителни сведения могат 

да се получат от местни жители, описания в справочници и други документи. 

          По този начин използуваните способи се допълват взаимно и спомагат за 

получаване на най-пълни и най-нови данни за района на действията. 

  

 


