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I РАЗДЕЛ. ОБЩА ХАРАКТЕРИСТИКА НА 

СЪДЪРЖАНИЕТО НА ДИСЕРТАЦИЯТА 

 
Дисертационният труд е посветен на изследване на 

възможностите за усъвършенстване на взаимодействието между МО, 

държавната и местната власт при бедствия, аварии и катастрофи (БАК).  

Дисертацията е разработена в увод, три глави, изводи към всяка 

глава и заключение, с общ обем 150 страници, от които списък на 

използваната литература – 7 страници.  

За обобщаване на информацията за основните резултати са 

използвани 22 бр. таблици, а за онагледяването й са създадени 28 бр. 

фигури. 

Списъкът на използваната литература включва 74 литературни 

източника, от които 58 на кирилица и 16 на латиница. 

Към дисертационния труд са представени и 17 бр. приложения, с 

общ обем 27 страници, които съдържат информация за проведеното 

анкетно проучване и подробни изчисления за получаване оценката на 

ефективността. 

 

II РАЗДЕЛ. СЪДЪРЖАНИЕ НА ДИСЕРТАЦИЯТА ПО 

СТРУКТУРНИ ЕЛЕМЕНТИ 

Темата на дисертационния труд е разработена в структурните 

елементи както следва: 

УВОД 

В увода на дисертацията е представена актуалността и значимостта 

на темата, обекта, предмета, целта, основните задачи на изследването, 

работната хипотеза, методите на изследването и поставените 

ограничения. 

Актуалността на разработения дисертационен труд произтича от 

постепенното нарастване на честотата, тежестта на бедствията и 
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икономическите загуби за страната и населението, което дава тласък в 

редица страни за изготвянето на различни политики, търсене на правни 

механизми, въвеждане на технически стандарти, увеличаване финансовите 

средства за превантивна дейност и институционални мерки, целящи 

намаляването на разрушителните последици върху живота и поминъка на 

физически лица и общности. 

Бедствията през последните години - наводненията в с. Бисер, във 

варненския кв. "Аспарухово" и в Мизия, показаха, че взаимодействието 

между централните и териториалните органи на изпълнителната власт, не е 

на нужното ниво. 

Формирането на държавна политика за защита на населението и 

националното стопанство и уреждането на обществените отношения, 

свързани с осигуряването на защитата на живота, здравето и имуществото 

на населението, околната среда, културните и материалните ценности при 

бедствия и аварии е приоритет произтичащ от задължението на държавата 

да гарантира сигурността на гражданите. 

Теорията и практиката на управлението при бедствия в страната ни 

представляват сериозен научен и практически интерес. Въпреки обаче 

множеството изследвания и публикации по тази тематика, все още липсват 

достатъчно задълбочени анализи за националната система за управление 

при кризи, включително и за междуинституционалното взаимодействие при 

бедствия, аварии и катастрофи. Трябва да се отбележи, че това не е проблем 

само за нашата страна, а като цяло е предизвикателство пред всяка държава. 

Моделите, прилагани от всяка една са разработени с отчитане на нейната 

специфика, което прави заимстването им в чист вид невъзможно.  

Обект на изследване в дисертационния труд са МО, централните и 

териториални органи на изпълнителната власт, имащи отговорности по 

отношение защитата на населението при БАК. 

Предмет на изследване е взаимодействието между органите на 

изпълнителната власт преди, по време и след възникването на бедствия, 
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координацията на структурите от Единната спасителна система (ЕСС) и 

ролята на Министерството на отбраната при БАК. 

При разработването на дисертационния труд е приета работна 

хипотеза, че съществуващото взаимодействие между МО, държавната и 

местна власт  при БАК може да бъде усъвършенствано на всички етапи от 

процеса на защита на населението. 

Целта на дисертационния труд е да се определят направления за 

усъвършенстване на взаимодействието между МО, държавната и местна 

власт при бедствия, аварии и катастрофи. 

За постигане на така формулираната цел е необходимо да се решат 

следните научно-изследователски задачи: 

 да се идентифицират и оценят заплахите за населението и 

инфраструктурата;  

 да се изследват дейностите, отговорностите, функциите и задачите на 

централните и териториални органи на изпълнителната власт, и 

ефективността на взаимодействието им при БАК; 

 да се определят направления за усъвършенстване на 

взаимодействието между МО, държавната и местна власт при БАК. 

Сложността на представения научен проблем изисква  изследването 

да се основава на системния анализ и на неговата методологическа основа - 

системния подход, както и някои от логическите похвати – анализ, синтез, 

сравнение и класифициране.  

От методите на емпиричните изследвания са използвани проучване на 

източници с информация, оценяване и експеримент.   

Ограничения: 

1. Не се разглеждат бедствията, вследствие на епидемии и пандемии 

по хората, животните и растенията; 

2. Не се разглеждат въздействията предизвикани от БАК по обектите 

от специалната инфраструктура, временните строежи по чл. 49 и 50 от 
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Закона за устройство на територията (ЗУТ) и преместваемите обекти по чл. 

56 от ЗУТ. 

 

Първа глава: Идентификация и оценка на заплахите за населението и 

инфраструктурата 

Първа глава на дисертационния труд е посветена на анализа, 

идентификацията и оценка на заплахите за населението и 

инфраструктурата.  

Разгледани са бедствията от природен и техногенен характер, както 

и нормативната уредба, регламентираща защитата на населението при 

бедствия, аварии и катастрофи. 

Всички разгледани БАК е вероятно да възникнат на територията на 

Република България. Показателно за това е и броят на възникналите 

бедствени събития у нас в периода 2010 – 2017 г. (фигура 12). 

 

Фигура 12. Бедствени събития за периода 2010 – 2017 г. [43] 

  

Нанесените щети и направените разходи за СНАВР и възстановяване 

от възникналите кризисни събития са представени във фигура 13. 
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Фигура 13. Установени щети, средства за възстановяване и разходи за СНАВР от 

възникналите кризисни ситуации за периода 2010 – 2017 г. [43] 

 

Една от основните задачи на държавата е да разработи и формулира 

единна политика в областта на защитата, предотвратяването и 

ликвидирането на бедствия и аварии.  
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Изводи от първа глава 

1. Различните видове бедствия засегнали Република България през 

последното десетилетие, показват уязвимостта на страната и я поставят 

в категорията на териториите, характеризиращи се с особена висока 

степен на риск. 

2. Анализът на природните бедствия в Република България не показва ясно 

изразена тенденция на нарастване или намаляване на броя им, но честота 

на възникналите кризисни събития и щетите, предизвикани от тях, 

изискват предприемане на спешни мерки за превенция. 

3. Анализът на реакцията на системата за защита на населението при БАК 

показва пропуски в организацията и осъществяването на дейностите за 

овладяване и преодоляване на последствията от тях. 

4. Дейностите  за  намаляване  на  риска  от  бедствия,  следва  да бъдат 

ефективни, съгласувани, ресурсно осигурени, да обхващат всички 

сектори и опасности. 

 

 

Втора глава: Взаимодействие между Министерство на отбраната, 

държавната и местна власт при бедствия, аварии и катастрофи 

Във втора глава на дисертационния труд са разгледани задачите на 

областната и общинската администрация при БАК, както и основните 

мероприятия по защита на населението при извънредни ситуации. 

Защитата на населението и териториите в извънредни ситуации се 

разбира като комплекс от правни, организационни, инженерно-технически 

и медицински мерки, предприети за отстраняване или намаляване до 

приемливо ниво на заплахата за живота и здравето на населението. 

Поради липсата на дефиниция за понятието „взаимодействие“ в 

контекста на защита на населението, същото се предлага да се разглежда 

като „взаимни действия на държавната, местната власт, силите на ЕСС 

и доброволните формирования, съгласувани по задачи в зоната на 
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бедствието (секторите и/или участъците и обектите в нея) и време за 

изпълнение. Взаимодействието на силите следва да бъде непрекъснато, а в 

зависимост от мащаба да се осъществява на национално, областно и 

общинско ниво“. 

Реализирането на взаимодействието е възможно при следните 

условия: 

 действията се извършват под единно ръководство и/или по 

съгласувани оперативни планове; 

 ясно и точно са делегирани правомощията по ръководството на 

силите и средствата на отделните организации; 

 изградени са съвместни работни места и/или информационни 

системи и мрежи за обмен на данни; 

 управленските звена са усвоили процедурите за осъществяване 

на взаимодействието и координацията; 

 формиран е комуникационен климат, способстващ единното 

разбиране на обстановката и поставените задачи; 

 осигурено е функционирането на информационните потоци и 

обмена на информация между отделните управленски 

структури; 

 налице е съвместимост между техническите средства за 

комуникация, използвани от участниците, изпълняващи задачи 

в зоната на кризисната ситуация. 

Във втора глава е разгледан и редът, задачите и начинът на 

взаимодействие между органите на изпълнителната власт при различните 

видове бедствия. 

Оценена е и настоящата ефективност на взаимодействието между МО, 

държавната и местна власт при БАК.  

За оценка на ефективността на взаимодействието между МО, 

държавната и местна власт е адаптирана методиката на Ф. Кеселринг за 



10/41 
 

оценка и сравняване на варианти на решение по тяхната ефективност. 

Нейното предимство е в приложимостта й, независимо от типа на 

решаваната задача, което я прави приемливо средство в инструментариума 

на комплексния модел за синтез на решение. 

В основата на използваната методика е изборът на подходящи 

критерии за оценка, в случая на ефективността на взаимодействието между 

МО, държаната и местна власт при БАК. 

Ефективността на взаимодействието между МО, държавната и местна 

власт при бедствия, аварии и катастрофи се изчислява по формулата [1] 

 

 

(1), 

 

където: 

n – броят на критериите за оценка; 

д i – тежест на i-тия критерий (д i = 0 до 1); 

p max = 4; 

p i  – текущата оценка по i-тия критерий  (p i 0 до 4). 

  

Ефективността Е т  = 0 до 1 със следните диапазони за оценка: 

Е вз  > 0.8 – много добро решение; 

Е вз  ~ 0.7 – добро решение, което се нуждае от повишаване на бала си, 

т.е от усъвършенстване по някои показатели; 

Е вз < 0.6 – незадоволително решение. 

 При оценка на ефективността по този начин съществува вероятност 

от допускане на съществена грешка. При голям брой критерии и високи 

резултати на дадения вариант за решение  по повечето от тях, наличието на 

една слаба и дори лоша оценка няма да промени съществено крайния 

резултат. В този случай решението може да попадне в границите на добрите 
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или дори на много добрите решения, а в същото време да не може да 

реализира целевата си функция. 

Тъй като всеки един от избраните критерии за оценка на 

взаимодействието е ключов за реализиране на целевата му функция, 

зависимостта на ефективността на взаимодействието от избраните критерии 

може да бъде описана с логическата булева функция “конюнкция”  

                                                                                                                                    

(2) 

 

където: 

Евз – ефективност на взаимодействието; 

к1 – к6 – критерии за оценка (от 1 до 6).  

Евз  приема стойности 1 когато всички аргументи имат значение 1 или 

решението удовлетворява изискванията тогава и само тогава, когато всеки 

един от критериите е изпълнен на удовлетворително ниво.  

Отчитайки въведената зависимост (2), формулата за изчисляване на 

ефективността на взаимодействието между МО, държавната и местна власт 

(1) придобива следния вид: 

 

 

 

(3). 
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структурите, които изпълняват дейностите за защита на населението при 

опасност или при възникване на бедствия.  

Съществуващата нормативна база следва да регламентира 

специфичната дейност на структурите и лицата в конкретни области. Всички 

тези документи следва да се познават и спазват както от структурите в 

рамките на публичния сектор, така и от всички физически и юридически 

лица в обхвата, в които ги касае. 

Наличие на сили 

За ефективна защита при бедствия е необходимо окомплектоване и 

поддържане в готовност сили за действие при възникване на извънредни 

ситуации (техника, екипи), както и създаване на групировка от сили за 

провеждане на СНАВР в огнището на поражение. 

При възникване на бедствия, аварии и катастрофи на територията на 

община/област, СНАВР се организират и ръководят от общински/областен 

щаб за изпълнение на общинския/областния план за защита при бедствия и 

се провеждат със силите на Единната спасителна система, подчинените 

органи за управление и ФОППБ. 

Осигуреност и достатъчност на материалните ресурси  

Този критерий изисква осигуряване на ФОППБ, държавната и местна 

власт с необходимите количества материални ресурси (МР) и услуги в 

съответствие с плановете на защита на населението на национално, 

областно, общинско и ведомствено ниво. 

При операции по защита на населението, органите трябва да осигурят, 

самостоятелно или колективно, доставката на минималните количества от 

най-важните материални ресурси и услуги, необходими за започване на 

операцията и тяхното допълване/поддържане в съответствие с плановете. 

Критерият „достатъчност“ предполага наличието на достатъчно 

ресурси за подготовка и провеждане на всички фази на операциите – преди, 

по време и след възникване на бедствието. 

Осигуреността и достатъчността са взаимно свързани. 
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Информираност 

Бедствията възникват бързо и неочаквано. След бедствие местните 

власти и оказващите помощ ще пристигнат на мястото, но има възможност 

да не успеят да достигнат до всички незабавно. Възможно е помощта да 

пристигне след няколко часа, но понякога може да отнеме и дни. В тази 

връзка следва да се работи непрекъснато за повишаване на 

информираността на населението за реагиране при бедствия, аварии и 

катастрофи. 

Информираността, например, в реално време по отношение на 

логистичните ресурси е от съществено значение за съпоставяне на „реалната 

логистична картина“ с планирането на ефективно логистично осигуряване и 

необходимия за неговото осъществяване личен състав [9]. Навременният 

обмен на актуална информация е от изключителна важност за 

взаимодействието при бедствия. 

Необходимо е изграждане и поддържане в готовност на система за 

управление, наблюдение и контрол, незабавно информиране и оповестяване 

на населението и силите на Единната спасителна система за създалата се 

обстановка. 

Подготовка 

Изграждането, поддържането и усъвършенстването на способностите 

на ВС, както и на силите на ЕСС за водене на операции следва да се 

осъществява с провеждането на целенасочена, постоянна и максимално 

близка до реалната обстановка, подготовка. 

Подготовката е постоянен процес на придобиване, поддържане и 

усъвършенстване на способности на личния състав, общинските и областни 

щабове и формированията за провеждане на операции. Ефективното й 

планиране и провеждане предопределя успеха или неуспеха на 

провежданите операции по защита на населението при БАК. 

Индивидуалната подготовка обхваща цялостния процес на 

придобиване на общи и специфични знания и умения, тяхното поддържане 
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и усъвършенстване за изпълнение на определените функционални 

задължения. Тя цели превръщането на обучаемия в уверен, дисциплиниран, 

физически натрениран и добре мотивиран индивид, притежаващ умения и 

качества, необходими за изпълнение на специфични задачи [9]. Основен 

елемент на индивидуалната подготовка е обучението, провеждано в учебни 

заведения.  

Индивидуалната подготовка включва обучение в учебните центрове, 

военните (военномедицинските, полицейските) или други учебни заведения 

и подготовка във военните формирования и общинските и областните 

щабове, които осигуряват първоначално обучение, последващата 

професионална квалификация и нейното поддържане. Индивидуалната 

подготовка осигурява придобиването на основните компетентности. 

Индивидуалната подготовка предхожда колективната подготовка. 

Последната е последваща, а в много случаи и съпътстваща индивидуалната 

подготовка, предназначена да подготвя екипите, формированията, 

общинските и областните щабове за изпълнение на задачи, мисии и 

операции. Когато става въпрос за операции по защита на населението е 

необходима съвместна подготовка между Министерство на отбраната, 

държавна и местна власт при БАК. Съвместната подготовка е елемент на 

колективната подготовка.  

Колективната подготовка следва да се провежда в системата на 

занятия по усвояване и практическото прилагане на доктрините, плановете 

и процедурите за достигане и поддържане на тактически, оперативни и 

стратегически способности [9]. 

За повишаване нивото на подготовка, общинските и областните 

щабове и формированията от Въоръжените сили трябва да използват 

комбинацията от симулациите на живо, виртуалните и конструктивни 

симулации и компютърни игри. 

Време за реакция  
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Време за реакция на силите на ЕСС е в пряка зависимост от времето 

за оповестяване , времето за явяване в пункта за постоянна дислокация 

, времето за изнасяне от пункта за постоянна дислокация до обекта за 

изпълнение на НАВР  (време за марш) времето за развръщане . 

Същото може да се определи с формулата: 

минразмявp          
 

Целевата функция трябва да клони към minimum (min). 

В случай на необходимост от предислокация в хода на НАВР при 

решение на ръководителя на операциите, то времето за реакция на всяко 

предислоцирано формирование зависи от времето за свръщане, времето за 

предислокация на новия обект и времето за развръщане на новия обект и се 

определя по следната формула: 

минразмсврр    

     

С цел минимизиране на тези времена е необходимо условието за 

мобилност на формированията, което може да се изведе като подкритерий 

на необходимото време за време за реакция и за минимизиране на времето 

за НАВР. Мобилността на формированията от ЕСС се заключава в 

способността им в минимални срокове да се привеждат в готовност за 

предислокация, самата предислокация и развръщане на заповядания обект 

за НАВР. Целевата функция трябва да клони към min. 

За да бъде оценена ефективността на взаимодействието, освен избор 

на критерии, е необходимо и приложен варианта на стандартизирана анкета 

с писмено получаване на отговори на въпроси от определени групи експерти 
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на стратегическо, оперативно, тактическо ниво и академичния състав от 

Военна академия „Г. С. Раковски”. 

Анкетата е проведена с експерти в сферата на защитата на 

населението при БАК разпределени в четири групи: 

І група: Министерство на отбраната - в Дирекции „Стратегическо 

планиране”, „Операции и подготовка”, „Логистика”, Съвместно командване 

на силите, Военния команден център и военно формирование 28880 - 

Белене. 

ІІ група: Военна академия „Г. С. Раковски” – академичен състав, 

обучаеми в магистърски програми „Стратегическо ръководство на 

отбраната и въоръжените сили”, „Организация и управление на оперативно 

ниво” и „Стратегически курс” редовна и задочна форма на обучение. 

ІІІ група: ГД „ПБЗН” – в СД „ПБЗН”, РД „ПБЗН” – Монтана, Учебния 

център на ГД „ПБЗН” - МВР в гр. Монтана и РС „ПБЗН” - Търговище. 

ІV група: Експерти – в област Плевен и Перник, община Перник и 

Белене. 

Обобщената оценка на текущото състояние на взаимодействието 

между МО, държавната и местна власт при БАК е представена във фиг. 22. 

 

Фиг. 22. Обобщена оценка на текущото състояние на взаимодействието 

между МО, държавната и местна власт при БАК 

2.7
2.8

1.9

2.1 2.9 2.7

Обобщена оценка на текущото състояние
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За показател на мнението на групите е приет средноаритметичния 

резултат от стойностите на тегловите коефициенти, определени от 

експертите (табл. 14).  

Таблица № 14 

Обобщен резултат на приетите теглови коефициенти  

 
Критерии Стойност на приетия теглови коефициент 

Нормативна база 0,7 

Наличие на сили 0,7 

Осигуреност и достатъчност на МР 0,5 

Информираност 0,5 

Подготовка 0,7 

Време за реакция 0,6 
 

Ефективността на взаимодействието между МО, държавната и местна 

власт при бедствия, аварии и катастрофи се определя по разгледаната 

формула (1) с използване на тегловите коефициенти от таблица 14 и 

оценките от фигура 22.  

 

 

 

Резултатът показва, че ефективността на взаимодействието попада 

между 0.6 (незадоволителна) и 0.7 (добра, която се нуждае от повишаване 

на бала си, т.е от усъвършенстване по някои показатели). 

Изводи от втора глава 
 

1. Характерът и мащабите на БАК налагат привличане на целия ресурс 

на държавната и местна власт в страната при овладяване и 

преодоляване на последствията от тях. 
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2. Независимо от факта, че ФОППБ се привличат след изчерпването на 

възможностите на другите министерства и ведомства, те следва да 

бъдат окомплектовани с личен състав, техника и материални ресурси 

и подготвени за изпълнение на поставените задачи на територията на 

цялата страна независимо от дислокацията им. 

3. Определящи за ефективността на защитата на населението при БАК 

се явяват координацията, единното управление и взаимодействието 

между всички органи на изпълнителната власт. 

4. Резултатите от изследването показват, че критериите нормативна 

база, наличието на сили и подготовката са с еднаква и по-голяма 

тежест от останалите два – осигуреност и достатъчност на 

материалните ресурси и информираността. 

5. Резултатите от проведеното изследване категорично показват, че 

ефективността на взаимодействието между МО, държавната и местна 

власт при БАК е незадоволителна, а нейното повишаване налага 

усъвършенстване на взаимодействието по всеки един от избраните 

критерии за оценка. 

 

Трета глава: Направления за усъвършенстване на взаимодействието 

между МО, държавната и местна власт при бедствия, аварии и 

катастрофи 

В трета глава са предложени направления за усъвършенстване на 

взаимодействието между МО, държавната и местна власт при БАК. 

Минимизиране времето за реакция на силите и начало на 

неотложни аварийно-възстановителни работи (НАВР) 

Необходима е промяна в нормативната уредба относно използването на 

ФОППБ за осигуряване възможност командирът на военното формирование 

самостоятелно да разрешава изпращането им. Това обаче следва да е само в 

района му на действие. Предложението за промяна на реда за информиране 
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и предоставяне на сили и средства от МО за оказване на помощ на 

населението при БАК е показано в приложение № 11. 

Минимизиране на времето за реакция на силите  

Под термина “формирование от силите за НАВР на ЕСС” в 

дисертационния труд се възприемат не само цели организационни 

формирования, а и сборни формирования, снабдени с подходяща техника и 

екипировка и насочени към изпълнение на определена дейност за определен 

срок. Същите водят целенасочена подготовка в рамките на системата за 

подготовка и поддържат постоянна готовност за действие. 

Възможностите на формированията са количествените и качествените 

показатели на задачите, които те може да изпълнят в дадени условия за 

определено време - час, работна смяна, ден и денонощие. 

Количествени показатели могат да бъдат: брой спасени, брой оказана 

медицинска помощ на пострадалите, брой оказана психологична помощ на 

пострадалите и на спасителните екипи от формированията на ЕСС, брой 

развърнати контролно-пропускателни пунктове (КПП), дължина на 

прокараните проходи, брой временно укрепени сгради, дължина на 

възстановените мостове, дължина на възстановените диги, количество 

изпомпана вода при отводняване, обем на изкопни и насипни работи, 

километри възстановени пътища и преходи, количество пречистена вода и 

други. 

Качествените показатели могат да бъдат: сложност на спасителните 

работи, вида на оказаната медицинска помощ, пропускателната способност 

на КПП, сложността на изградените проходи, на изкопните и насипните 

работи, тип и товароподемност на мостовете, категория на прокараните 

временни пътища и други. 

Освен показателите на възможностите на формированията значително 

влияние могат да оказват и условията на обстановката, при която се 

изпълняват задачите, като степен на наводненията и разрушенията 
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вследствие на бедствието, характер и разположение на участъците за работа, 

времето като количество и като сезон, подготовката на личния състав и 

техниката и други. 

Минимизирането на времето за реакция на формированията за НАВР 

и изпълнението им зависи от следните фактори: времето за информиране, 

времето за реакция, време за изнасяне до обекта и времето за разузнаване на 

обекта за изпълнение на НАВР. Функциите на тези времена е необходимо 

да клонят към минимум. 

На първо място от съществено значение е времето за информиране 

𝑡𝑞
инф

на оперативния дежурен на q-тото формирование, което може да се 

представи чрез формула 7. 

min ki

q

k

i

инф

q ttt
      (7) 

където: 

𝑡𝑖
𝑘- време на възникване на k-тото БАК на i-тия обект; 

𝑡𝑞
𝑘𝑖- време на получаване на информацията от q-тото формирование за 

възникване на k-тото БАК на i-тия обект. 

На следващо място е времето за реакция на q-тото формирование от 

силите на ЕСС може да бъде определено по формула 8. 

 min яв

q

оп

q

реак

q ttt      (8) 

където: 

𝑡𝑞
оп - времето за оповестяване на силите от q-тото формирование; 

𝑡𝑞
яв - време за явяване на силите от q-тото формирование в пункта за 

постоянна дислокация. 

Времето за изнасяне до обекта или до поредния обект за НАВР при 

промяна на обстановката се определя по формула 9. 
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min p

c

мв

q

нм

q

пр

q e
V

L
tt

    (9) 

където: 

𝑡𝑞
нм - времето за начало на марша на q-тото формирование до i-тия обект 

𝐿  - дължина на маршрута за изнасяне на q-тото формирование до i-тия обект 

по координати; 

𝑉𝑞
мв - скорост на изнасяне на q-тото формирование до i-тия обект; 

е
𝑐

𝑝 - коефициент отчитащ развитието на маршрута по пътната мрежа. 

 

Необходимо е и минимизиране на времето за разузнаване на i-тия обект 

при k-тото БАК, което се изразява с функцията на формула 10. 

                     minраз

iktf      (10) 

където: 

раз

ikt - време за разузнаване на i-тия обект при възникване на k-тото БАК. 

Резултатът от минимизирането на горепосочените времена ще 

минимизира общото време за провеждане на НАВР, което е представено 

чрез формула 11. 

 

min изпнавр

q

пр

q

нм

q

оп

q

инф

q

общнавр

q tttttt  (11) 

където: 

𝑡𝑞
изпнавр

 - време за провеждане на НАВР 

При изпълнение на условието, че 

тр

ik

пр

q tt 
    (𝟏𝟐) 
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Оптимизиране разпределението на наличните сили и средства за 

НАВР по участъци и обекти в зоната на бедствиетои по задачи за 

изпълнение на база специализацията на формированията. 
 

 Постановката на задачата за определяне на обемите НАВР и 

разпределението на наличните сили и средства за НАВР по участъци и 

обекти в зоната на бедствието е свързана с определяне на разрушенията на 

инфраструктурни обекти и видовете НАВР, които е необходимо да се 

проведат с цел спасяване на пострадалите, недопускане на вторични вредни 

последствия и възстановяване нормалния ритъм на живот. 

 За решаване на задачата по определяне на обемите НАВР конкретната 

схема на разрушения на инфраструктурните обекти трябва да бъде заменена 

с вероятностна. Същността на вероятностната оценка се заключава в това, 

че се разглеждат всички варианти на възможни състояния на отделните 

обекти от инфраструктурата при въздействието на всички възможни БАК за 

тях. 

 Като изходни данни на първо място е необходимо разработването на 

модел на територията отчитащ: 

- релефа; 

- растителността; 

- реките и хидротехническите съоръжения; 

- климата. 

 На второ място модел със сценарии на заплахите: 

- заплахи с техногенен характер; 

- заплахи с природен характер; 

- заплахи с комбиниран характер; 

- заплахи с екологичен характер; 

- заплахи с космически характер; 

- тероризъм. 

 На следващо място модел на инфраструктурните обекти включващ: 

- обществени сгради; 
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- жилищни сгради; 

- промишлени, складови, курортни спортни и развлекателни обекти; 

- мрежи и съоръжения от техническата инфраструктура. 

 Създаване на база данни за структурите на ЕСС с техните 

възможности за НАВР, включваща тези на: 

- ГД „ПБЗН”; 

- ЦСМП; 

- БЧК; 

- Сили на министерства, ведомства и общини; 

- Сили на юридически лица и еднолични търговци; 

- Доброволни формирования в общините. 

 Анализът на заплахите за всеки един обект се състои в: 

- Определяне вида рисков фактор (РФ); 

- Изчисляване параметрите, с които поразява, уврежда или унищожава; 

- Начин на разпространение; 

- Стойностите в района на обекта; 

- Определяне пространствено-времевите параметри. 

Анализ на всеки един обект включва: 

- Избор на характеристичен признак (ХП), от който зависи уязвимостта на 

обекта; 

- Изчисляване стойностите на ХП, при който обекта губи устойчивост от 

рисковия фактор РФ Ni; 

- Определяне на взаимосвързани сектори и обекти от загубата на 

устойчивост на обекта. 

В последствие е необходимо да се съпоставят всички рискови фактори 

с характеристичните признаци на всеки един от обектите, въз основа на 

което се определя ще възникнат ли разрушения на i-ия обект и какви ще са 

последствията Li. Ако има такива се отчита вероятността за въздействието 
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на вторични/последващи рискови фактори и последствията във 

взаимосвързани сектори и обекти M-i. 

 Онези от обектите, на които се развиват каскадни или ескалиращи 

видове срив и са загубили устойчивост, оказват влияние на останалите 

сектори с негативните си последствия, при което се получават изменения в 

нормалното функциониране на други обекти. Тези връзки могат да се 

представят като “ЗАВИСИМИ” или “ВЗАЙМОЗАВИСИМИ”. 

Следователно определението за зависимост е – свързване или връзка 

между две инфраструктури и обекти в тях, чрез която състоянието на едната 

инфраструктура влияе или е свързано със състоянието на другата. 

Когато разглеждаме множество инфраструктури и обекти в тях, 

свързани като “система от системи”, трябва да отчетем 

взаимозависимостите между тях. Инфраструктурите често са свързани в 

множество точки чрез огромно многообразие от механизми, така че се 

формират двустранни взаимовръзки между всяка една двойка 

инфраструктури, т.е. например инфраструктурата ТЕЦ зависи от доставката 

на газ чрез някои връзки, но и по подобен начин инфраструктурата за пренос 

на газ зависи от доставката на електрическа енергия чрез други връзки. В 

този случай се въвежда понятието взаимозависимост – зависимост между 

инфраструктури, при която състоянието на всяка една влияе или е свързано 

със състоянието на другите. По-общо казано, две инфраструктури са 

взаимозависими, когато всяка една от тях е зависима от другата. 

Тези сложни взаимозависимости се характеризират с множество връзки 

между инфраструктурите, обратни връзки и заплетени, разклоняващи се 

топологии. Тези връзки създават заплетена мрежа и в зависимост от 

характеристиките на връзките могат да пренесат сътресения през 

множеството слоеве на икономиката на Република България и през 

множество инфраструктури. Очевидно е невъзможно адекватно да се 

анализира или разбере поведението на дадена инфраструктура изолирано от 

околната среда и нейните въздействия или от другите инфраструктури. По-



25/41 
 

скоро, множеството взаимосвързани инфраструктури и 

взаимозависимостите между тях трябва да се разглеждат в цялостната им 

съвкупност. 

При тези условия е необходимо да се определят параметрите, 

характеризиращи вероятните разрушения при БАК и вероятните обеми 

НАВР и е необходимо наличието на следните показатели: 

 - pij – вероятността обекта (номера на обекта i= 1, 2,…, m) да се намира 

в определено състояние (j=1,2,…, n); 

 -Vrij – обема НАВР от r–тия вид на разглеждания i-ти  обект при неговото 

j-то състояние. 

 Тогава средния обем НАВР riV  от вида r на разглеждания i–ти обект се 

определя [58] по формулата: 

 

ij

n

j

rijri pVV 
1

 (ед. обем работи)   (13) 

 При оперативни разчети, когато няма възможност да се оценят всички 

варианти за разрушаване и НАВР на обектите, средните обеми НАВР от 

дадения вид се определят с помощта на формулата: 

 

  6

4 minmax

ri

нв

riri
ri

VVV
V




 (ед. обем работи)   (14) 

 

където: 

 - 
minmax , ri

нв

riri VVV  - максимално, най-вероятно и минимално значение на 

НАВР от r-тия вид на i- тия обект. 

 За група обекти средния обем НАВР от даден вид rV , се определят по 

формулата: 
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m

j

rir VV
1

  (ед. обем работи)  (15) 

 Съвпадането на средните и фактическите обеми НАВР е малко 

вероятно. Ето защо в качеството на разчетни се избират такива показатели 

на НАВР, които осигуряват достатъчно надеждното им планиране, 

изпълнение и организиране на взаимодействието между назначените 

формирования по плана за защита на населението в общината/областта или 

наличните формирования в Република България. 

 Под надеждно в дадения случай се приема вероятността на събитието, 

когато фактическите обеми НАВР след БАК се окажат по-малки от 

разчетните. 

 Колкото по-високи са изискванията към надеждността, толкова по 

големи значения за обемите НАВР се приемат за разчетни. Но това е 

свързано с увеличаване потребността от сили и средства, количеството на 

които, на дадения момент е рязко ограничено. От друга страна, 

намаляването на надеждността на реализация на плановете за защита при 

бедствия води до недооценка на възможните ситуации. 

 Счита се, че вероятността  на разчетните показатели на НАВР трябва 

да е в границите на 0,75-0,8. Това означава, че подготовката за НАВР ще се 

води въз основа на показатели, които могат да се окажат фактическите в 

75-80 % от всички случаи. В останалите 20-25 % от случаите обаче може да 

възникне противоположната ситуация. Тогава се налага провеждане на 

извънредни мероприятия по осигуряване на сроковете за НАВР със силите 

и средствата извън заделените за тази дейност. 

 С използването на свойството на случайната величина, разпределена 

по нормален закон, се определя величината на разчетния обем неотложно 

аварийно възстановителни работи Vr
 от r–тия вид с вероятност  по 

формулата: 
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     rизr VkV  (ед. обем работи)  (16)  

където: 

изk  - коефициент, отчитащ възможността за свободен избор от 

множеството разрушени участъците и обектите в тях за провеждане на 

НАВР. 

 В случаите, когато участъците и обектите са определени 

предварително или отсъства възможност за свободен избор след възникване 

на разрушенията, коефициентът изk  се приема равен на 1. 

Тъй като решението за провеждане на НАВР на участъците и обектите 

в тях се взима веднага след възникване на бедствието, то не може да бъде 

оптимално по отношение на каскадните ефекти по взаимосвързаните обекти 

и обемите НАВР, за които са неизвестни. В същото време може и трябва да 

бъде отчетена обстановката, която е възникнала в момент на БАК, в 

частност, предварително определяне характеристиките на обектите, а така 

също такива показатели като фактическото разположение на силите на ЕСС, 

сроковете за готовност на формированията за предвижване към огнището 

на разрушения, техните възможности и необходимия фронт за работа при 

отчитане на окомплектованността им и наличната техника. 

За всяко формирование се определя показателя възможен срок за 

придвижване (марш) към обекта за НАВР по формула 9 при спазване на 

изискването за минимизиране на функция 10. 

Предполага се, че изнасянето може да започне не по-рано от срока за 

взимане на решение с какви сили ще се ликвидират последствията от 

бедствието (определяне концепцията за групировката от сили за НАВР на 

засегнатите обекти), а това е възможно ориентировъчно към средата на 

периода за разузнаване на обекта. 
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       тртртр

мин

тр

minmax    (17) 

където: 

- min)(
тр

 и max)(
ртр

 - минимално и максимално от възможните 

значения за загуба на време за разузнаване на обекта; 

-  - случайно число, равновероятно разпределено на отрязъка от 0 до 

1; 

t
гот

 - време за готовност на формированието, определяно или от срока 

на неговото пристигане в района за НАВР, или от срока на завършване 

НАВР на предходния обект, или срока за завръщане от предходния обект в 

пункта за дислокация. 

Времето за начало на работите (НАВР) се определя от възможния срок 

за пристигане на формированието: 

e
v
l

tt
с/р

м

м

нмнр


 (час)  (18) 

където: 

v
м
 - възможности на формированието; 

e
с/р

 - времеви загуби за развръщане при преместване на други обекти; 

l
м

 - дължина на маршрута за предислокация, която от своя страна се 

определя по формула 19: 

2

no

2

no
)()( yyxxkl 

рмм

(км)  (19) 

ox , 
o

y  и nx , 
n

y  - координати на съответния обект и мястото на 

разполагане на формированието; 
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k
рм

 - коефициент за развитие на маршрута в сравнение с въздушната 

линия. 

Фактическите възможности на формированията за НАВР на обекта се 

определят с помощта на формула 20: 

oбок

т

ок

сл ККК  /

щф П=П (ед. обем работи/дн.) (20) 

където: 

щП  - щатни възможности на формированията (ед. обем работи/дн.); 

ок

слК /  - коефициент за окомплектоване с личен състав към дадения 

момент; 

ок

тК  - коефициент за окомплектоване с техника към дадения момент; 

K
oб

 - коефициент на обученост на личния състава на 

формированието. 

Възможния срок за завършване на НАВР на обекта със силите на едно 

формирование е: 

ф

нркр

П

V
tt   (дн.,час,мин)  (21) 

където: 

V - обем НАВР на обекта. 

Изборът на формирования за НАВР на обекта е по показателя t
кр , т.е. 

такива, за които този показател има минимално значение. Срока за НАВР на 

обекта се определя с израза: 

нр

qk

qk

kкнавр

k t
П

V
t 

 (дн.,час,мин)  (22) 
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където: 

kV  - обем от работи за НАВР на k-ия обект; 

qkП  - възможности на q-тото формирование за НАВР на k-ия обект; 

t qk

нр  - начало на работа за q-тото формирование на k-ия обект. 

Основен способ за защита на населението и инфраструктурата е 

прогнозирането на въздействие БАК върху обектите от инфраструктурата, 

провеждането на мероприятия по превенция и планиране задачите за 

предстоящите НАВР и взаимодействието при изпълнението им от силите на 

ЕСС. За целта е създаен модел на подсистема за възможни въздействия при 

БАК по инфраструктурни обекти и населението (приложение № 12). 

Предложения модел и алгоритмите са приложими на национално, 

областно и общинско ниво. За правилно определяне на количествените и 

качествените показатели на мероприятията за НАВР е необходима научно 

обоснована прогноза за най-вероятните възможни въздействия по обектите, 

персонала работещ в тях и мащабите на засегнатото население в близост до 

тях. Процеса на въздействие на БАК върху обектите е сложен и 

многовариантен. За решението му е проведено изследване на процеса и 

определяне последствията от него. Процесите, които се моделират са: 

 вероятност за разрушаване на обекти от инфраструктурата; 

 мястото и ролята на разрушените обекти, степента на разрушаване и 

обема на разрушенията; 

 определяне на обема на НАВР, целящи спасяване на пострадалите при 

минимални времеви загуби за изпълнението им; 

 възможностите за привличане на специализирани формирования за 

изпълнение на НАВР в съответствие с дислокацията им по плановете за 
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защита на населението при бедствия на национално, областно и 

общинско ниво и определяне на възможности им. 

Така формулираната задача се подразделя на три частни задачи за 

решаване в съответствие с предложеният общ алгоритъм (приложение № 

13): 

1. Моделиране вероятното разрушаване на обекти от 

инфраструктурата. 

2. Моделиране на НАВР. 

3. Определяне на потребността от сили за НАВР от ЕСС. 

За решение на общата и частните задачи е необходимо наличието на 

изходни данни за терена, инфраструктурните обекти и силите за НАВР 

(приложение № 14). 

Първата задача се решава с помощта на метода на статистическите 

изпитания при вероятна интензивност по обектите от инфраструктурата въз 

основа на разработената блок-схема на алгоритъм (приложение № 15). 

Определя се вероятността на разрушение на обекта с неговите координати 

и обема НАВР. По този модел на разрушения на обекти от 

инфраструктурата се отчита възможността за допълнителни разрушения 

при повтарящи се БАК. 

Изходните данни за съставяне на модела са: 

 обектите от инфраструктурата с техните реални характеристики и 

техните координати x и y; 

 оценка на важността на вида сектори и обекти в тях при определяне на 

вида БАК и тяхната характеристика; 

 избор на обекта с координати му и вида БАК по случаен способ; 

 определяне на вероятността за поражения на r-тия обект; 
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 въз основа на разглежданите БАК се определя обема на НАВР от всяко 

БАК на всеки обект и средния обем НАВР в зоната на бедствие (формула 

14); 

 извеждане на резултатите, натрупването им в базата данни и повторение 

на изследването въз основа на определените БАК. 

За решаване на втората частна задача е разработената блок-схема на 

алгоритъм за определяне потребностите и оценка възможности на силите на 

ЕСС (приложение № 16). 

В него се определят еталонните формирования по специфика на 

изпълнявани НАВР и възможността им за използване по съответствие на 

възможности им за НАВР на категоризираните и разгледани обекти. 

На следващо място се определя разчетния обем НАВР при БАК от 

вида К. Въз основа на горното се определя количеството разрушени обекти 

и разчетното значение на обема НАВР. На база получения обем работи, 

определеното време за разузнаване на разрушените обекти и крайния срок 

за НАВР се определят необходимите възможности за НАВР и се оценя 

потребността от сили в еталонни формирования. Ако всички разрушени 

обекти са разгледани и са предвидени за провеждане на НАВР се определя 

необходимата наличност на формирования към средно разчетния период за 

изпълнение на задачата. 

Въз основа на предложените алгоритми и с цел повишаване обемите 

на НАВР е възможно да се използват повече формирования, но в повечето 

от случаите същите няма да бъдат използвани по предназначение, което се 

счита за нецелесъобразно. Намаляване на срока за НАВР и респективно 

увеличаване и обема им е възможно при повишаване мобилността на силите 

(т.е.), намаляване времето за разузнаване на обектите и повишаване на 

възможности им чрез внедряване на нови технологии и високо 

производителна техника. 
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За решаване на третата частна задача е разработената блок-схема на 

алгоритъм за моделиране на НАВР (приложение № 17). В алгоритъма се 

определя има ли разрушения по инфраструктурни обекти (въз основа на 

решенията от първата частна задача) и се проверява възможно ли е 

назначаване на формирования за НАВР. 

Определя се възможния срок за начало на марша (формула № 7), 

времето за пристигане на разрушения обект tq и същото се сравнява със 

срока за разузнаване на обекта. За формированието отговарящо на 

посочените изисквания се определя коефициента за използване по 

предназначение и по фронта на работа приемащ стойност 1, ако е по 

предназначение за вида бедствие и стойност от 0 до 0,3, ако не е. 

 Определя се възможния срок за възстановяване на обекта (формула № 

10) и се проверява разгледани ли са всички обекти за НАВР. Ако това е така 

се избира формирование за НАВР на всеки обект с минимално значение на 

показателя tq, уточнява се крайния срок за НАВР и се проверява възможно 

ли е усилване с допълнителни формирования по условията за фронт на 

работа. Получените резултати се натрупват в базата данни като 

същевременно се коригират текущите характеристики на формированията 

заети с изпълнение на НАВР. 

 

Усъвършенстване подготовката на органите за управление и 

подчинените им структури от Единната спасителна система 

 

Системният подход е модел за управление на индивидуалната и 

колективната подготовки с цел контролиране качеството на подготовката и 

количеството на ресурсите, определени за обучение и подготовка на 

щабовете и формированията от Въоръжените сили. Това е аналитичен 

метод, определящ каква подготовка трябва да се проведе с личния състав, 

щабовете и формированията за достигане на определени стандарти, 

гарантиращи успешно изпълнение на задачите по овладяване и/или 

преодоляване на последствията от бедствия, аварии и катастрофи. 
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Системният подход осигурява развитие на тренировъчния процес по 

логичен начин за постигане на нужната ефективност, ефикасност и 

икономично използване на ресурсите. Той позволява своевременно внасяне 

на промени в тренировъчния процес за изпълнение на оперативните 

изисквания. Така всяка програма за подготовка е насочена пряко към 

задачите и целите, изпълнявани от формированията, а при използването на 

този подход и от частите на ЕСС, ще бъде постигната адекватна защита при 

възникването на бедствия и за защита на населението. Не покриването на 

това изискване повишава риска подготовката да не съответства на 

поставените задачи и цели или да се допуснат съществени пропуски в нея. 

Според Доктрината за подготовка на Въоръжените сили на Република 

България, принципите на системния подход в подготовката са насоченост 

към практическо изпълнение, съгласуваност и максимална ефикасност. 

От това може да се наложи изводът, че за усъвършенстване 

подготовката на органите за управление и подчинените им структури от 

Единната спасителна система, е необходимо наличните сили да бъдат 

подготвени за успешно изпълнение на техните задължения в пълния спектър 

от операции, като същинската подготовка и обучението на тях и между тях 

трябва да бъдат фокусирани върху необходимите знания, умения и навици, 

нужни за покриване на оперативните изисквания, а програмите за 

подготовката и обучение да са определени, издадени и се изпълняват чрез 

една повтаряща се и взаимовлияеща се серия от стъпки, водеща от 

определяне на изискванията до потвърждаване на тяхното покриване. 

Необходимо е постигане на максимални резултати от използваните ресурси 

при осъществяване на дейностите по подготовката. Следва да се има 

предвид, че към днешна дата, съвместните обучения между отговорните 

структури за защита на населението при бедствия, аварии и катастрофи не 

са на необходимото ниво. 
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Целите на подготовката се определят за всяка задача, която се 

изпълнява от ФОППБ, държавната и местна власт. Те трябва да са 

реалистични с ефективно и целесъобразно използване на ресурсите. 

Необходимо е и да се разработят учебни материали, които да доведат 

до изпълнение на замисъла за подготовката. Втората цел е да се формира 

кадъра от преподаватели, които да могат да проведат необходимата 

подготовка. 

Следва да се извършва и вътрешна оценка от обучаващата 

институция. Нейната цел ще е да оцени ефективността и ефикасността на 

подготовката. Една програма за подготовка е ефективна ако обучаемите са 

постигнали целите на обучението и е ефикасна, когато методите, 

материалите и разходите на ресурсите за нейното изпълнение са 

оптимизирани. Освен вътрешната оценка трябва да има и външна, която да 

потвърди, дали проведената подготовка дава възможност на обучаемите да 

изпълняват заложените в плановете за защита при бедствия дейности. 

При постъпване на работа в държавната, местната власт и за 

военнослужещите, които ще имат отговорности по защита на населението, 

е необходимо обучение за придобиване на основни компетентности, които 

в последствие да се поддържат и усъвършенстват. Тя трябва да се провежда 

интензивно в общински и областни центрове за начална подготовка, военни 

или военномедицински учебни заведения. 

Специализираната, последваща индивидуална подготовка трябва да 

включва обучение в специализирани курсове за квалификация и 

преквалификация и поддържаща подготовка и самоподготовка във 

формированията. 

 

Повишаване информираността на органите за управление на 

силите на ЕСС 

 

Проблем е начинът за събиране, обработване, получаване и 

разпределение на информация за бедствията, авариите и катастрофите. 
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Отговорност за своевременното подаване на информацията за 

възникнали инциденти и бедствия и за нейната достоверност носят 

областните управители и кметовете. Комуникационно-информационната 

система за управление се изгражда на база мрежите на 

далекосъобщителните оператори и на обособените информационни мрежи 

на Министерския съвет, Министерството на вътрешните работи, 

Министерството на отбраната, на другите централни и териториални органи 

на изпълнителната власт. 

Опита след бедствията от лятото на 2005 г. до 2018 г. показва, че 

информационния поток между ведомствата не се осъществява в пълен обем. 

Няма яснота по въпроса кой, каква информация ще добива и ще предоставя 

за обобщаване и за взимане на решение и организиране на взаимодействие 

между всички формирования участващи в НАВР. 

На този етап действащите формирования на БА разчитат предимно на 

събраната и обобщена информация от своите разузнавателни органи, 

включени в състава на формированията. Като най-подходящи в случай на 

природни бедствия, аварии и катастрофи се явяват органите за инженерно, 

радиационно и химическо разузнаване. 

Ето защо особена важност придобива взаимната информираност, въз 

основа на която е възможно организирането на тясно взаимодействие и 

съгласуваност на действията между формированията от БА с 

формированията от Главна дирекция “Пожарна безопасност и защита на 

населението”, Центровете за спешна медицинска помощ, доброволните 

формирования в района на бедствието и органите на местната 

администрация и самоуправление. 

Потокът на информация е необходимо да протича както по 

хоризонтала, така и по вертикала, на общинско, областно и национално ниво 

за местната и държавна администрация и на тактическо, оперативно и 

стратегическо ниво за министерство на отбраната. 
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След определянето на направленията за усъвършенстване на 

взаимодействието между МО, държавната и местната власт при БАК е 

оценена и ефективността му при положение, че те бъдат реализирани. 

Обобщената оценка на бъдещото състояние на взаимодействието 

между МО, държавната и местна власт при БАК, след реализиране на 

направленията за усъвършенстване, е представена във фиг. 27.  

 

Фиг. 27. Обобщена оценка на бъдещото състояние на взаимодействието 

между МО, държавната и местна власт при БАК, след реализиране на 

направленията за усъвършенстване 

 

Разликата в коефициентите между текущото и бъдещото състояние на 

взаимодействието между МО, държавната и местна власт при БАК при 

реализиране на направленията за усъвършенстване, е показана във фиг. 28. 
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Фиг. 28. Текущо и бъдещо състояние на взаимодействието между МО, 

държавната и местна власт при БАК, след реализиране на направленията за 

усъвършенстване 

 

Оценката на ефективността се изчислява по формула 1, като 

резултатът е следния:  
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Същият показва, че ефективността на взаимодействието, след 

реализиране на предложените направления, според експертите, е над 0.8 - 

много добро решение. 

Изводи от трета глава 
 

1. Промяната на реда за информиране и предоставяне на сили и средства 

от МО за оказване на помощ на населението при БАК е едно от 

възможните решения за минимизиране времето им за реакция.  

2. Прилагането на алгоритъма за определяне на разрушенията при БАК 

и обема на НАВР способства за ефективното разпределяне на силите 

от ЕСС за преодоляване на последствията.  

3. Въвеждането на системния подход в подготовката на държавната, 

местната власт и силите на ЕСС е от съществено значение за 

изграждането на необходимите им способности за овладяване и/или 

преодоляване на последствията от БАК. 

4. Проведеното изследване категорично показва, че реализирането на 

посочените направления за усъвършенстване е много добро решение 

на проблема с ефективността на взаимодействието между МО, 

държавната и местна власт при БАК. 

 

III РАЗДЕЛ. ЗАКЛЮЧИТЕЛНА ЧАСТ 

Проведеното изследване доказва недостатъчните възможности на 

държавната и местна власт за реагиране при възникване на бедствия, аварии 

и катастрофи. 

Получените резултати категорично потвърждават работната хипотеза, 

че съществуващото взаимодействие между МО, държавната и местна власт  

при БАК може да бъде усъвършенствано на всички етапи от процеса на 

защита на населението. 
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Повишаването на ефективността на взаимодействието е от ключово 

значение за осигуряване на своевременен отговор при възникване на БАК. 

При реализиране на разгледаните направленията за усъвършенстване 

на взаимодействието се постига минимизиране на времето за реакция и 

оптимизиране разпределението на наличните сили и средства по участъци и 

обекти в зоната на бедствието, които са от съществено значение за спасяване 

на пострадалите и възстановяване нормалния ритъм на живот.  

Въвеждането на системния подход в подготовката на държавната, 

местната власт и силите на ЕСС и съвместната подготовка способстват за 

подобряване на взаимодействието и координацията между тях по време на 

СНАВР. 

 

На база извършените анализи и изследвания в дисертационния труд са 

получени следните научно-приложни резултати: 

 

1. Дефинирано е понятието „взаимодействие при БАК“.  

2. Създаден е модел на системата за взаимодействие при провеждане на 

НАВР. 

3. Създаден е модел на подсистема за възможни въздействия при БАК по 

инфраструктурни обекти и населението. 

4. Изведени са направления за усъвършенстване на взаимодействието 

между МО, държавната и местната администрация. 

5. Измерена и оценена е настоящата ефективност на взаимодействието 

между МО, държавната и местна власт при БАК, както и ефективността при 

реализиране на предложените направления за усъвършенстване. 

6. Разработени са общ и частни алгоритми за определяне на обема на 

разрушенията по обекти от инфраструктурата, обема на НАВР и 

разпределяне на силите от ЕСС за изпълнението им.  
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