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Управлението при кризи е  една от основните функции на държавата. В 
исторически план основна причина  за възникването на държавата е нуждата на 
дадена човешка общност от защита срещу външни заплахи, гарантиране на 
сигурността и ефективно управление при кризисни ситуации. В определен 
смисъл държавата е организационен феномен за управление при кризисни 
ситуации. А състоянието на системата за управление при кризи е ключов 
критерий за състоянието на държавността. Ето защо актуалният за съвременна 
България Закон за управление при кризи може да се сравни, най-малкото по 
форма и цели, със Закона за защита на държавата, който действа в Третата 
Българска държава до 9 септември 1944 г.  

 

Теоретични аспекти на управлението при кризи 
 

От семантична гледна точка думата „криза” произлиза от древно-
елинската дума “krinein” със значение „да реша”. Самият смисъл на думата 
показва, че се отнася за събитие, при което трябва да се вземе решение. 
Формиращата се Теория на управлението при кризи е интердисциплинарна 
наука, която изисква прилагането на методи от широк кръг научни дисциплини 
– както социални, така и инженерни. При изследването на управлението при 
кризи се използват методи както от  Конфликтологията, изследванията на 
сигурността, Политологията,  Теорията на държавата и правото, Теорията на 
международните отношения, така и методи на Кибернетиката, Теорията на 
системите, изследване на операциите (операционен анализ) и Теория на 
моделирането. Фундаменталният специфичен обект на Теорията на 
управлението при кризи е проблемът за властта и организацията на държавното 
управление в кризисни ситуации. 

Теорията и практиката на управлението при кризи в България 
представлява сериозен научен и практически интерес. Въпреки множеството 
публицистични, научно-популярни анализи и нарастващия брой 
изследователски проекти, все още липсват достатъчно задълбочени анализи  
върху актуалното състояние, тенденциите и перспективните модели за 
националната система за управление при кризи (НСУК).  

 В исторически план системата за управление при кризи се изгражда на 
основата на традиционните силови ведомства – МВР и МО. Традиционно 



управлението при кризи от военен характер е приоритет на МО, съответно на 
армията. Управлението при кризи в сферата на вътрешната сигурност и 
обществения ред се осъществява от МВР. Показателно е, че изследванията по 
управление при кризи традиционно се извършват в рамките на военната наука и 
конфликтологията. В терминологичен план термините “криза” и “конфликт” се 
смесват и се използват почти като синоними. В голяма степен акцентът се 
поставя върху военнополитическите кризи и операции по поддържане на мира.1 

 Новата среда за сигурност след 11 септември 2001г., войната срещу 
международния тероризъм и появата на нови рискове и заплахи оказват силно 
влияние върху теорията и практиката на управлението при кризи. Все по-
сериозен акцент се поставя върху кризите от невоенен характер, а в някои 
държави се изграждат специализирани структури за управление при кризи от 
невоенен характер. Така напр. в САЩ и Русия се изграждат съответно 
Министерство на вътрешната сигурност и Министерство на извънредните 
ситуации. Техни основни функции са борбата с тероризма и защитата при 
бедствия. В България през 2005г. бе създадено Министерство на държавната 
политика при бедствия и аварии (МДПБА), преименувано по-късно в 
Министерство на извънредните ситуации, което имаше компетенции основно в 
защитата при бедствия. За разлика от САЩ и Русия,  в България решението за 
създаване на МДПБА бе резултат от политическата конюнктура и не се 
базираше на сериозни стратегически анализи.  

 Основна цел на този доклад  е да направи критичен анализ на  
съвременната теория и практика на управлението при кризи от невоенен 
характер в България и да се предложат модели за оптимизиране на системата. 
Изследването няма за цел да анализира управлението при кризи от военен 
характер, кризи, свързани с нарушаване на обществения ред, кризите от 
социално-политически характер или финансово-икономически кризи. 
Основният  фокус  на анализа  е системата за управление при кризи от типа 
“бедствия” и  “аварии”, както и преодоляването на последиците от кризи в 
широкия смисъл на понятието. В англоезичната литература  за 
разграничаването на двата вида кризи се използват термините crisis –  криза 
(основно кризи от военен характер) и  emergency – извънредна ситуация 
(основно бедствия и аварии). Проблемите на тероризма ще бъдат засегнати 
единствено в аспекта управление на последиците от терористичен акт.  

Теорията и практиката на управлението при кризи от невоенен характер 
в България са обект на изследване едва през последните години. По-сериозни са 
традициите в изследването на управлението при кризи от военен характер. По 
отношение управлението при кризи от военен характер има редица изследвания 
и доктринални документи на НАТО, които регламентират дейността на 

                                                 
1 Този “военен” подход  към управлението при кризи се прилага в едно от малкото български 
учебни пособия по управление при кризи  – Виж: Георги Бахчеванов, Манчо Манев и Росица  
Русева    Управление при кризи и конфликти, София: СОФТТРЕЙД, 2005 



системата на НАТО за реагиране при кризи (NATO Crisis Response System - 
NCRS).2   

В България основните изследвания по управление при кризи от военен 
характер също са извършени в рамките на военната наука от преподаватели във 
Военна академия “Георги Раковски” най-вече под ръководството на доц.д-р 
Георги Бахчеванов и  доц.д-р Манчо Манев.3 Тези изследвания дават добра 
теоретична основа за главните принципи за управление при кризи от военен 
характер, част от които могат да бъдат използвани и при управление при кризи 
от невоенен характер. Теоретични изследвания по управление при кризи са 
правени и в Академията на МВР, където има разработени две  дисертации с 
обект силите и средствата на МВР при кризисни ситуации.4  

Един от недостатъците на досегашните изследвания в България по 
проблеми на управлението при кризи е липсата на връзка с практиките и 
методиките на управлението на риска, които широко се прилагат във 
финансовите и банковите институции. Теорията и практиката на управлението 
на риска в банковото дело може да даде съществени приноси за оптимизиране 
теорията и особено на практиката в управлението при кризи в България.  

През последните няколко години в България бяха реализирани няколко 
важни изследователски проекта в сферата на управление при кризи от невоенен 
характер. Повечето от тези проекти се възложени от Постоянната комисия за 
защита на населението при бедствия, аварии и катастрофи към Министерски 
съвет (ПКЗНБАК) и са изпълнени от различни звена на Българска академия на 
науките - БАН. Най-широкообхватният изследователски проект върху 
системата за управление при кризи от невоенен характер е „Изследване за 
анализ и оценка на системата за защита на населението и реагиране при 
извънредни ситуации - Бяла книга по Гражданска защита  на Р. България”. 
Проектът е реализиран през 2004г. от  екип на Центъра за изследвания по 
национална сигурност и отбрана (ЦИНСО-БАН)  под ръководството на ст.н.с.ІІ 
ст. д-р Велизар Шаламанов и е  финансиран от Постоянната комисия. В този 
проект се прави цялостен анализ на съществуващата система за управление при 
кризи от невоенен характер, предлагат се основи на концепция за гражданска 
сигурност и алтернативни модели за развитие на системата.  

Други два важни проекта, които засягат различни аспекти на системата 
за управление при кризи от невоенен характер са: 

                                                 
2 Виж напр: Стратегическата концепция на НАТО от април 1999г.  
3 Георги Бахчеванов, Манчо Манев и Росица  Русева  Операции в отговор на кризи, София: 
СОФТТРЕЙД, 2005; Георги Бахчеванов, Манчо Манев и Росица  Русева  Управление при кризи и 
конфликти, София: СОФТТРЕЙД, 2005; и Управление на кризи и военни конфликти (сборник), 
София: Военна Академия “Г.Раковски”, 1997  
4 Виж монографията на  Лъчезар Милушев   Кризата: Управленски аспекти и възможности, 
София: Издателство Европрес, 2008  



 Проект “Преодоляване на последиците от терористични актове в 
Югоизточна Европа“ (ЗАЩИТА – EU TACOM 2006). Проектът е 
реализиран през 2006г. от Държавна Агенция “Гражданска защита”, 
Българска академия на науките и германската консултантска компания 
НОА и е  финансиран от  „Дирекция „Околна среда” на Европейската 
Комисия 

 Проект “Разработване на методологии за създаване на планове за 
защита при бедствия и система за оценка на критичната 
инфраструктура на общинско ниво”. Проектът е реализиран през 2007г. 
от ЕЛЕКТРОН ПРОГРЕС АД и ЦИНСО-БАН (като подизпълнител) и е 
финансиран от Кралство Холандия с основен бенефициент МДПБА.  

 
Като цяло липсва системно теоретично изследване върху съвременната 

организационна архитектура, тенденциите и моделите за оптимизиране на 
системата за управление при кризи от невоенен характер в България. 
Нарасналият брой публикации и проекти върху управлението при кризи в 
България през последните години са добра изследователска основа, но рядко 
обхващат проблемите на системата като цяло. Фрагментарен и вътрешно-
противоречащ си характер има и нормативната уредба, приета в периода 2005-
2009 г. Липсата на задълбочени стратегически анализи, съчетано с фактори от 
политически и субективен характер даваше  негативно отражение върху 
функционирането на Министерството на извънредните ситуации. Неуспешният 
4-годишен политико-етнически експеримент с  МИС в крайна сметка доведе до 
стопиране изграждането на  националната система за управление при кризи на 
България.  

От идейна гледна точка този анализ се формира на базата на концепцията 
за гражданска сигурност с акцент върху сигурността на отделния гражданин. 
Действително, при изследването на технологичните аспекти и информационно-
комуникационния сегмент на системата за управление при кризи най-удачен е 
архитектурният подход.5 От друга страна,  при изследване на 
политологическите  и организационните аспекти на управлението при кризи в 
България  най-удачно е прилагането на когнитивно-институционалния подход. 
Този подход е разработен от авторитетната шведска школа в изследванията по 
управление при кризи и при него се отчитат два основни фактора6:  

                                                 
5 За архитектурния подход виж няколко изследвания на проф.Цветан Семерджиев. Напр.: 
Цветан Семерджиев (ред.)  Архитектура за интеграция на информационните системи за 
управление в извънредни ситуации – полеви и стационарни (Отчет по научен проект по 
Работната програма за 2005 г. на Научно-координационния съвет при Постоянната Комисия за 
защита на населението при бедствия, аварии и катастрофи – Министерски съвет.). Определен 
принос има и книгата на Митко  Стойков   Интегрирана система за управление в извънредни 
ситуации: Архитектурен подход, София: СОФТТРЕЙД, 2006 
6 За описание на подхода виж напр.: Sara Larsson,  Eva-Karin Olsson, Britta  Ramberg  Crisis 
Decision-Making in the European Union, Stockholm: Center for Crisis Management Research and 
Training (CRISMART), Swedish National Defense College, 2005; p.12-13 



o Концепциите, доктриналните документи, нормативната база, 
институциите, организационните структури и процедури;  

o Човешкият фактор, който участва в процеса на управление при кризи, 
като се отчитат личностните способности и подготвеност, 
познавателните ограничения и способността за обработка на информация 
в условията на стрес при криза. 

 
В този контекст изходна точка в прилагането на когнитивно-

институционалния подход е анализ на стратегическите, концептуални 
документи и на нормативната база, регламентираща управлението при кризи в 
България. 

 

Анализ на нормативната уредба по управление при кризи в 
България 
 

Първите опити за разработване на официални стратегически документи, 
регламентиращи управлението при кризи в съвременна България  са 
осъществени при правителството на Обединените Демократични Сили (ОДС) в 
периода 1997-2001 г. През 1998-1999 г. под методическото ръководство на 
Министерство на отбраната е разработена Концепция за управление на кризи, 
която е приета от Съвета по сигурност към Министерски съвет. Концепцията е 
разработена с фокус върху управлението на военно-политически кризи и се 
прилага по време на конфликта в Косово през 1999 г. Както отбелязва в един 
свой анализ тогавашният зам.-министър на отбраната Велизар Шаламанов, 
възникват поне 3 проблема във връзка с разработването на Закон за управление 
при кризи на базата на приетата Концепция7: 

1. Обхватът на проекта за закон, следващ от концепцията е много голям; 
стремежът е да се покрие всички четири типа кризи: обществен ред и сигурност, 
отбрана, защита на населението и инфраструктурата, защита на граждани и 
собственост в чужбина. 

2. Законът засяга поне две важни агенции - Гражданска защита и 
Държавен резерв и Военновременни запаси, което създава напрежение между 
Министерство на отбраната, вътрешните работи, икономиката и регионалното 
развитие и благоустройството. Подготовката на закона бе дадено на 
Министерство на регионалното развитие и благоустройството, което към 
момента е най-далече от проблема. 

                                                 
7 Велизар Шаламанов  Колко години и колко кризи са нужни, за да се приеме Закон за 
управление на кризи? – В: Бюлетин Проблеми на сигурността и реформа в сектора за сигурност, 
№ 6, януари 2004  



3. Поради промяна на приоритетите, промените в правителството и 
комисията за национална сигурност в парламента политическата воля за 
приемане на такъв закон намаля. 

 Една от сериозните пречки пред приемането на Закон за управление при 
кризи през този период стават икономически интереси, свързани със 
злоупотреби с държавния резерв. Така още в началото на българското 
антикризисно законодателство политико-икономическите интереси започват да 
го моделират и да вземат превес над националния интерес и държавната 
целесъобразност.  

При следващото правителство – правителството на НДСВ и ДПС (2001 – 
2005 г.) под методическото ръководство на Министерство на отбраната 
продължава работата по Законопроекта за управление при кризи. Законът се 
разглежда в пакет с останалите закони, свързани с членството на България в 
НАТО. Приемането на Закона обаче не е изрично задължително условие за 
членство в Алианса и той е приет от Народното събрание едва в края на неговия 
мандат през 2005 г. В политически план през този период  започва овладяването 
на елементи от системата за управление при кризи от управляващия 
коалиционен партньор ДПС. Министърът без портфейл – Филиз Хюсменова 
контролира Държавна агенция „Гражданска защита”, която вече е извън 
Министерство на отбраната, както и Правителствената Комисия за защита на 
населението при бедствия, аварии и катастрофи, която разпределя значителен 
финансов ресурс за общини, пострадали от бедствия.  

От теоретична гледна точка Законът за управление при кризи би 
трябвало да е вторият по значимост след Основния закон (Конституцията) на 
всяка държава.8 На практика обаче приетият през 2005 г.  Закон за управление 
при кризи бе един много слаб закон, който напълно логично получи доста ниски 
оценки от експертната и професионална общност в България.9 Законът има 
твърде абстрактен характер и наподобява по-скоро концепция. Неговата степен 
на абстрактност значително го отличава от Закона за МВР и Закона за отбраната 
и въоръжените сили (ЗОВС), например. На практика в ЗУК има тясно тълкуване 
на понятието „криза” и то се свежда само до природни бедствия, аварии и 
катастрофи. Другите видове кризисни ситуации (нарушаване на обществения 
ред, терористични актове, граждански и етнически конфликти) реално са извън 
компетенциите на утвърдената чрез Закона  Национална система за реагиране 
при кризи.  
 Основните недостатъци на ЗУК могат да се синтезират както следва: 

                                                 
8 Николай Павлов  Гражданска сигурност и геополитика – В: сп.Геополитика № 2, 2006 
9 Виж напр.: Иван Симеонов Защо е неефикасен моделът на българската антикризисна 
система – В: Сборник доклади от международна научна конференция “Структури за сигурност 
на Балканите. Управление при кризи” (14-15 септември 2005); София: Балкански форум по 
сигурността, 2006 
 



• не са дефинирани 4-те вида кризи и респективната отговорност на 
конкретните ведомства (МВР, МО, ДА “ГЗ” и МВнР);  

• дефиницията за “криза” е твърде обща и много сходна с 
дефиницията за “катастрофа” и “бедствено положение” (в 
Правилника за дейността по предотвратяване на последствията от 
БАК) 

• не е ясен статутът на Националния център за управление при 
кризи - НЦУК. Той трябва да е към Съвета по Сигурност (СС) 
при МС, но самият СС реално не функционира. Това поставя под 
реална опасност функционирането на НЦУК.10 

• не е ясно кои точно са звената от МВР и МО, които влизат в 
Силите за реагиране при кризи 

• твърде слаб акцент върху превантивната дейност. На практика 
превантивната дейност за намаляване опасността от възникване 
на кризи до приемането на ЗУК се концентрираше в научната 
дейност, осъществявана от Научно-координационния съвет 
(НКС) към ПКЗНБАК. В ЗУК обаче НКС изобщо не присъства.  

 
 
 Скептична е  оценката за ЗУК и на шведския експерт от Военната 
академия на Швеция Кйел Енгелбрект.11 Според него, новата система за 
управление при кризи в България се изгражда до голяма степен на доскоро 
военизирани структури, свързани с МО и МВР, които по всяка вероятност ще 
запазят недостатъците на тези силови системи. Системата от центрове за 
управление при кризи функционално могат да се окажат както полезни, така и 
безполезни за разрешаването на конкретни кризи. В същото време системата, 
която се изгражда чрез ЗУК противоречи на тенденцията в много други страни 
към децентрализиране на системата за управление при кризи и засилване ролята 
на областните и общинските звена за реагиране при кризи. Сред недостатъците 
на Закона, Енгелбрект вижда и  слабото значение, което се отдава на връзките с 
обществеността (РR) и информационния аспект на управлението при кризи. 
 Твърде абстрактният и теоретичен характер на първия вариант на Закона 
за управление при кризи на практика блокира неговото реално приложение, тъй 
като Правилник за неговото приложение така и не бе приет и Законът остана 
само на хартия. Перипетиите на Закона обаче станаха още по-големи при 
правителството на тройната коалиция БСП-ДПС-НДСВ в периода 2005 – 2009 г. 
През този период системата за управление при кризи бе допълнително 
дезинтегрирана със създаването на нова държавна администрация в сферата на 
защитата при бедствия – Министерството на държавната политика при бедствия 

                                                 
10 НЦУК бе създаден едва към края на 2008 г. със статут на дирекция към Министерски съвет и 
не успя да реализира  някаква реална активна дейност.  
11 Kjell Engelbrekt  and Markus Förberg (eds.)  Managing Political Crises in Bulgaria: Pragmatism 
and Procrastination, Stockholm: CRISMART-Swedish National Defence College, 2005; рр 22 



и аварии (МДПБА), преименувано през 2008 г. в Министерство на извънредните 
ситуации. В МИС бяха погълнати Гражданска защита и Държавния резерв, 
както и Правителствената комисия за защита на населението при бедствия и 
аварии. Амбициите на експанзивния вицепремиер от ДПС и министър на 
извънредните ситуации Емел Етем бяха да погълне и Пожарната от МВР и да 
сформира своеобразно „трето силово министерство”. Това не се случи, а  
основен фокус в работата на министерството стана разпределянето на 
финансови потоци и назначаването на лоялни партийни кадри на държавна 
служба. Показателно е, че към 2008-2009 г. МИС се превърна в министерството 
с най-бързо разрастващия се щатен състав. МИС се намираше под пълния 
контрол на ДПС и се превърна в едно от най-политизираните министерство в 
България с характерната за тази партия етническа окраска.  В крайна сметка  
министерството  деградира до крайно неуспешен експеримент в сферата на 
гражданската сигурност на България и министерството напълно закономерно бе 
закрито при идването на новото правителство на ГЕРБ през 2009 г. 
 В периода 2005-2009 г. настъпиха значителни промени в нормативната 
база, регулираща управлението при кризи. Промените в нормативната база бяха 
силно политизирани и отразяваха пълната феодализация на държавното 
управление в тази сфера. Ръководството на МИС полагаше системни усилия да 
маргинализира междуведомствения Закон за управление при кризи и да наложи 
свой собствен ведомствен закон – Закон за защита при бедствия (ЗЗБ), чиято 
първа версия бе приета от Народното събрание през 2006 г. Така в продължение 
на три години два различни закона регулираха сходна материя и почти едни и 
същи обществени отношения. Показателно е и припокриването на 
основополагащи понятия в двата закона. Дефиницията за криза в ЗУК е трудно 
отличима от дефиницията за бедствие в ЗЗБ.  
 Съгласно чл.2 от ЗУК (версията на Закона от м.декември 2006 г.),   
„криза по смисъла на този закон е промяна на установеното състояние на 
живот, обхванала територии, обекти, сектори и сфери на икономиката и 
обществения живот и околната среда, предизвикана от човешка дейност или 
природни явления, в резултат на която условията за съществуване и 
осъществяване на дейност в променената среда са силно нарушени.” 
 Съгласно чл.2 от ЗЗБ (версията на Закона от м.декември 2006 г.),   
„Бедствие е събитие или поредица от събития, предизвикани от природни 
явления, инциденти, аварии или други извънредни обстоятелства, които 
засягат или застрашават живота или здравето на населението, имуществото 
или околната среда в размери, които изискват предприемането на мерки или 
участието на специални сили и използването на специални ресурси”.  
 Препокриването на дефинициите за „криза” и „бедствие” допълнително 
се усложнява от съществуващия режим „извънредно положение”, заложен в 
Конституцията и в Закона за отбраната и въоръжените сили и, който има сходен 
логически смисъл. Този терминологичен хаос стана пълен след преименуването 
на министерството в МИС, когато в правния мир се появи и четвърти идентичен  
термин – „извънредна ситуация”.  



 В продължение на 3 години нормативната уредба в тази сфера се 
характеризираше с ясно изразено „двузаконие”, като при това и двата закона – 
ЗУК и ЗЗБ нямаха правилници за приложение. От тясно политическа гледна 
точка обаче законодателният „цуг-цванг” в антикризисното законодателство 
носеше важни изгоди. Първо, чрез новата нормативна уредба системно се 
легитимираше съществуването на МИС като част от системата за национална 
сигурност на България. В министерството се акумулира значителен финансов 
ресурс, който нарасна до близо 300 милиона лева през 2009 г. – в това чесло 
бюджетите на Гражданска защита, Спешния тел. 112, Държавния резерв и 
Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане. Значителна 
част от този ресурс бе разпределян към прословутия „обръч от фирми” чрез 
обществени поръчки, продажба на горива от  държавния резерв и разпределяне 
на над 50 млн. лева за общини, пострадали от бедствия.  В действителност, 
основният дял от парите, разпределяни от Междуведомствената комисия се 
предоставяха като целеви помощи на общини, контролирани от ДПС. Освен 
това съществуващата в периода 2006 – 2009 г. нормативна уредба даваше 
възможност отговорността за управлението при кризи / бедствия да се размие и, 
когато е политически целесъобразно, да се прехвърли върху общините.  
 Нормативната уредба, заложена в периода 2006-2009 г. съдържа редица 
фундаментални недостатъци. На първо място, законодателството показва 
липсата  на държавно управление в системата за управление при кризи / 
бедствия и липсата на политическа воля за нейното оптимизиране. 
Законодателната уредба не съответства на държавното устройство на България. 
Вменяването на главните отговорности по управлението при кризи /бедствия на 
местната власт е неадекватно на почти пълната финансова и ресурсна 
централизация в страната ни. Кметът няма никакви законови правомощия да 
отдава заповеди на служителите на Гражданска защита, МВР, Министерство на 
здравеопазването, на военнослужещи и т.н., тъй като те не са общински 
служители, а служители на централната държавна администрация. В този 
смисъл задължението кметът „да организира и ръководи дейностите по 
защитата при бедствия” (съгласно чл.65 и 66 от ЗЗБ) е нелепо.  Заложената 
философия на смесена държавно – общинска отговорност върху защитата при 
бедствия многократно показа своята неефективност.  
 Друг сериозен недостатък на законодателството по управление при кризи 
/ бедствия е липсата на системна и оперативна архитектура на системата. Двата 
закона определят задължения и отговорности на почти всички органи на 
държавната и местна администрация, но няма каквито и да е разписани 
стандартни оперативни процедури. От една страна, в нормативната уредба има 
странна претенциозност – „ръководител на място на Единната спасителна 
система е ръководител на областната Гражданска защита” (съгласно чл.31 от 
ЗЗБ). Подобна по дух бе и претенцията в началния период на МИС 
министерството да е „трето силово министерство”, което да включва и 
Пожарната. От друга страна, обаче при възникването на реални кризи / бедствия 
ръкводството на министерството всячески се опитваше да прехвърли 



отговорността  към общините.   Не на последно място, законодателството е 
враждебно към гражданите, като на тях им се вменяват основно задължения. 
Показателен е Законът за спешния тел.112, където на гражданите се дава 
основно „правото” да бъдат глобени, ако не се обаждат правилно.  
 „Двузаконието” ЗЗБ и ЗУК доведе до абсурдната ситуация в страната ни 
да се изграждат две паралелни системи – Национална система за управление 
при кризи (по ЗУК) и Единна спасителна система (по ЗЗБ). Разделителната 
линия между тези две твърде сходни по смисъл и функция системи остана 
напълно размита и неясна. Шумно прокламираното в двата закона създаване на 
тези системи не е съвсем адекватно  за юридически акт и звучи по-скоро като 
своеобразна прокламация за създаване на държава. Абсурдността се засилва и 
от фактът, че се прокламира създаването на две паралелни държавоподобни 
системи.  

В чисто практически план „двузаконието” доведе до увеличаване на 
бумащината и формализма при изпълнение на служебните задължения от 
служителите по управление при кризи и защита при бедствия на централно и 
местно ниво. Двата закона задължаваха органите на централната и местна власт 
да разработват няколко различни планове, регулиращи сходна материя – План 
за защита при бедствия, План за управление при кризи, План за СНАВР 
(спасителни и неотложни аварийно-възстановителни работи). При изготвянето 
на тези различни планове се прилагаше основно метода copy / paste и 
формализмът вземаше пълен превес над реалните дейности по защита на 
населението.  

Пълната неспособност за провеждане на адекватна държавна политика за 
управление при кризи бе демонстрирана най-ясно при т.нар. криза с боклука, 
обявена от Министерски съвет през м.април 2009 г. За пръв и последен път 
Законът за управление при кризи бе приложен в България в хода на 
предизборната кампания за 41-ото Народно събрание. С цел нанасяне на 
политически удар срещу столичния кмет Бойко Борисов, Правителството на 
Сергей Станишев обяви криза в сметосъбирането на територията на Столична 
Община (на основание чл. 10, точка 5 и чл.чл. 53-61 от ЗУК). Към Министерски 
съвет бе сформиран Кризисен щаб, който организира паралелно сметосъбиране 
в София и просъществува около един месец, водейки яростна пропагандна 
кампания срещу кмета на София. Само 2 месеца по-късно – през юни 2009 г. 
Върховният административен съд обяви решението за обявяване на криза с 
боклука на София за незаконно,  а решението на Министерски съвет за 
създаване на Кризисен щаб за нищожно.  

Политическата злоупотреба със Закона за управление при кризи бе 
съчетана и с удивителна управленска некомпетентност. В началото на м.май 
2009 г. с преходните и заключителни разпоредби на новия Закон за отбраната и 
въоръжените сили тихомълком, без каквато и да е аргументация и обществен 
дебат, бе отменен Закона за управление при кризи. Единственото възможно 
обяснение за този твърде странен ход е в стремежа на ръководството на МИС 
окончателно „да си разчисти сметките” с този пречещ закон и в сектора да 



остане само ведомственият Закон за защита при бедствия. Факт е, че 
управлението при кризи в България се превърна в заложник  на политико-
икономически интереси и в практически план се изроди до политиканстване и  
нескопосано управление на скандали.  

 

Заключение 
 
 В международен план не съществува универсален “идеален” модел на 
системата за управление при кризи. Моделите дори в най-развитите страни са в 
процес на постоянна трансформация и практически не могат да бъдат 
заимствани и копирани. Системите за управление при кризи във всяка страна са 
функция на държавното устройство, на конституционния ред  и на 
дългогодишни исторически традиции, които са уникални за всяка страна. 
Съществуващите модели следва да се използват преди всичко като 
алтернативни варианти и контекстни сценарии при провеждане на 
експерименти и учения с цел обучение и подготовка на специалисти по 
управление при кризи. 

Системата за управление при кризи е ключов елемент на държавното 
управление и политиката за сигурност на всяка страна, включително и на 
България. Съществуващото разграничение между управление при кризи от 
военен и невоенен характер в страната ни е резултат  от тясноведомствени 
интереси и политическа конюнктура. Тази дихотомия в управлението се 
задълбочава и от тенденцията управлението при кризи от невоенен характер да 
се сведе само до защита на населението при бедствия. Така тази ключова 
функция на държавното управление още повече се фрагментизира и разпилява в 
множество клонове на държавната администрация, които най-често са слабо 
координирани. На практика Министерският съвет абдикира от 
конституционното си задължение да провежда политиката по национална 
сигурност специално в частта управление при кризи. Вместо да се интегрира, 
национална система за сигурност и управление при кризи се разпада на все 
повече “полу-феодални владения”.  

Обективният анализ показва, че в съвременна България няма изградена 
Национална система за управление при кризи както от военен, така и от 
невоенен характер. Съществуват единствено вътрешноведомствени звена 
(квази-системи), които комуникират слабо помежду си и имат много ниска 
степен на взаимна координация и оперативна съвместимост.  

Възможни са различни модели за оптимизиране на съществуващата 
система за управление при кризи от невоенен характер. Институционализацията 
на системата може да бъде извършена прецизно само на основата на една нова и 
адекватна Стратегия за национална сигурност. В новата Стратегия на основата 
на ясно дефинирани български национални интереси следва да се определят 



мисията и задачите на всички инстиуции от системата. Основна ценност в 
Стратегията трябва да бъде съхранението и развитието на българската нация и 
държава и осигуряването на сигурност за всеки българин.  

Печалният опит с МИС показва, че броят на звената на държавната 
администрация, които имат отговорности по управлението при кризи от 
невоенен характер и техният числен състав следва да бъде оптимизиран. Много 
по-сериозен акцент следва да се постави върху доброто управление на 
човешките ресурси, подобряване на организационната култура и въвеждането 
на ясни стандартни оперативни процедури за взаимодействие между 
институциите при кризи. С оглед по-добрата защита на населението при 
бедствия е целесъобразно да се прочисти нормативната база от 
нежизнеспособни и противоречащи си нормативни актове. Традицията да се 
правят тясноведомствени закони показва наличието на ведомства и отсъствието 
на държава. В този смисъл реабилитацията и усъвършенстването на Закона за 
управление при кризи и приемането на поднормативни актове към него има 
решаващо значение за изграждането на една ефективна  Национална система за 
управление при кризи.  

Политическото решение за закриване на МИС и интегриране 
структурите на Гражданска защита и Спешния тел. 112 в МВР е логично 
следствие от пълната морална деградация и управленска немощ на 
политическото  ръководство на Министерството на извънредните ситуации. Със 
своите действия ръководството на МИС напълно дискредитира концепцията за 
гражданска сигурност и идеята за „трети стълб” на сектора за сигурност в 
България.  Същевременно включването на оперативните звена от МИС в едно 
тежко и нереформирано министерство като МВР, което до скоро бе 
военизирано, може да създаде нови проблеми. В средносрочна перспектива 
може да се окаже, че по-добро управленско решение е Гражданска защита да 
възвърне статута си на Държавна агенция към Министерски съвет при един 
засилен Съвет по сигурността към МС, който да има и оперативни функции. 
Във всички случаи обаче „рецептата” за оптимизиране на системата за защита 
при кризи от невоенен характер е радикално засилване на гражданския контрол, 
на отчетността и прозрачността на системата. Реалният контрол от 
неправителствени организации над институциите от системата за защита при 
бедствия е гарант за това, че деформациите от близкото минало (вкл. 
корупционните практики) няма да се повторят. 


	Теоретични аспекти на управлението при кризи
	Анализ на нормативната уредба по управление при кризи в България
	Заключение

