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Дисертационният труд е обсъден и приет на съвет на катедра 

„Мениджмънт на извънредните ситуации” при факултет „Командно- 

щабен” на ВА „Г.С. Раковски” – София с Протокол № 14 / 17. 05. 2021 г.и е 

предложен за защита пред научно жури. 

 

Авторът на дисертационния труд е докторант чрез самостоятелна 

подготовка в катедра „Мениджмънт на извънредните ситуации” при 

факултет „Командно-щабен” на ВА „Г.С. Раковски” – София. 

 
Защитата на дисертационния труд ще се състои на 08. 09. 2021 г. от 

14:00 часа в зала А3 на Военна академия „Г. С. Раковски“. 

Материалите по защитата са на разположение в научна секция 

„Развитие на академичния състав и докторанти”на Военна академия „Г. С. 

Раковски“ – София, тел. 26 512. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Автор: Янка Стоянова Господинова 

Тема: „Повишаване на приноса на малките общини към 

националната сигурност” 
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I ОБЩА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД 

 
Дисертационният труд е насочен към разкриване на възможностите 

за осъществяване на реално и ефективно местно самоуправление и защита 

на населението в общините от 4 (четвърта) и 5 (пета) категория в 

условията на актуалните заплахи за вътрешната сигурност в Република 

България. 

Актуалността на дисертационния труд се обуславя от 

противоречието между законово регламентираните права на населението 

и невъзможността те да бъдат упражнени от в редица териториално – 

административни единици на страната; от законово наложените 

отговорности и задължения на органите на местната власт и ограничените 

ресурси за изпълнението им; от необходимостта приоритетите и 

секторните политики за сигурност да бъдат осъществявани ефективно и 

резултатите от тях да са осезаеми за всички граждани на страната. 

Обект на изследване е малката община в контекста на значението ѝ 

за националната сигурност. 

Предмет на изследване са организацията, функциите и режимите на 

функциониране на системата „малка община” при осъществяване на 

местното самоуправление включително и защитата на населението при 

бедствия. 

При разработването на дисертационния труд е приета работна 

хипотеза, че независимо от безпрецедентните промeни и глобализацията 

на съвременната епоха, както и повишaването на взаимната обвързаност и 

зависимост малките общини са ключов фaктор за институционална 

устойчивост и съхранената държавност. Отчитайки актуалността за 

решаване на проблемните въпроси, в дисертационния труд е поставена 

следната основна цел: 

Да се разработи обобщен модел на система „малка община” и се 

изследва в специфичните условия на вътрешната среда за сигурност. 

За постигане на формулираната цел сa решeни следните научно-

изследователски задачи: 

 да се изведат зависимостите между националната сигурност и 

социално-икономическото състояние на малките общини; 

 да се анализира правно-нормативната рамка, регламентираща 

ангажиментите на местната власт за защита на населението при бедствия; 

 да се анализира уязвимостта на малката община по отношение на 

заплахите във вътрешната среда за сигурност; 

 да се определят ресурсните дефицити при осъществяване на 

местното самоуправление и са обосновани изискванията към модела на 

системата „малка община”; 
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 да се определят режимите на функциониране на система за местно 

самоуправление, включително в условия на бедствие; 

 да се разработи модел на система „малка община” и се изследва 

неговата работоспособност. 

Представения научен проблем е изключително многообразен, което 

налага изследването му да се основава на системния анализ и на неговата 

методологическа основа - системния подход. Необходимо допълнение са и 

логическите похвати анализ, синтез, сравнение и класифициране. 

От методите на емпиричните изследвания са използвани проучване 

на източници с информация и оценяване. 

Допускания: 

Изследваната за целите на дисертационния труд община се състои 

от седем населени места – град (общински център) и шест села със статут 

на кметства и кметски наместничества. 
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II. СТРУКТУРА И СЪДЪРЖАНИЕ НА ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД 

 

Структура на дисертационния труд 

Дисертационният труд е разработен в увод, три глави, общи изводи 

и заключение, с общ обем 159 страници, от които списък на използваната 

литература – 5 страници.  

За обобщаване на информацията за основните резултати са 

използвани 4 бр. таблици, а за онагледяването ѝ са създадени 16 бр. 

фигури. 

Списъкът на използваната литература включва 52 литературни 

източника, от които 39 на кирилица и 13 на латиница. 

Към дисертационния труд са представени и 5 бр. приложения, с общ 

обем 15 страници, които съдържат информация за проведени анкетни 

проучвания и справочни данни свързани с изследването. 

 

Съдържание на дисертационния труд 

В увода на дисертацията е представена концепцията на 

изследването, като е обоснована актуалността на темата и са 

формулирани: обект, предмет, цел, основни задачи и работната хипотеза, 

методите на изследването, и поставените за него допускания. 

В основното съдържание се решават научноизследователските 

задачи за изпълнение на поставената крайна цел. В първа глава са решени 

първите три задачи. Четвъртата задача, свързана с определяне на 

ресурсните дефицити и изискванията към модела на системата „малка 

община” се решава във втора глава. В трета глава са решени пета и шеста 

научноизследователска задача и е постигната целта на дисертационния 

труд. 

 

ГЛАВА ПЪРВА 

НАЦИОНАЛНА СИГУРНОСТ И АДМИНИСТРАТИВНО - 

ТЕРИТОРИАЛНО УСТРОЙСТВО – ВРЪЗКИ И ЗАВИСИМОСТИ 

 

В Първа глава на дисертационния труд са обосновани 

зависимостите между националната сигурност и социално-

икономическото състояние на административно-териториалните единици. 

Анализирано е развитието на концепцията за сигурността от гледна точка 

на заплахите и произтичащите от тях рискове за малката община. 

В настоящата глава темата за националната сигурност се анализира 

в контекста на връзките и зависимостите ѝ от административно-

териториалните единици и по-конкретно – от общините. В процеса на 

развитие на концепцията за сигурността се предлагат много дефиниции, 

отразяващи идеите на своите автори за същността на тази категория. 
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Възможно най-кратката формулировка е „състояние, при което отсъства 

заплаха”1. Значително по разширено е определението „Национална 

сигурност има, когато са защитени основните права и свободи на 

българските граждани, държавните граници, териториалната цялост и 

независимостта на страната, когато не съществува опасност от въоръжено 

нападение, насилствена промяна на конституционния ред, политически 

диктат или икономическа принуда за държавата и е гарантирано 

демократичното функциониране на държавните и гражданските 

институции, в резултат на което обществото и нацията запазват и 

увеличават своето благосъстояние и се развиват”2. 

В актуализираната стратегия за национална сигурност на Република 

България, се „очертава по-широко разбиране за националната сигурност”. 

Документът “извежда на предно място сигурността на гражданина, 

обществените и икономическите аспекти, без да подценява измеренията, 

свързани с отбраната, външната политика, разузнаването, охраната на 

обществения ред и защитата на законността”. 

Oчевидно e, че крайният продукт и същинският смисъл на 

понятието „национална сигурност” е защитеността на отделния 

гражданин, неприкосновеността на неговата свобода и достойнство”.3  

Условията за постигане на състоянията на индивидуална сигурност 

и тази на групата от индивиди (на общността, в настоящия случай 

обособена на териториален признак) се формират от разнообразни 

фактори, основната част от които са залегнали в много определения, 

включително и в цитираните по-горе. 

Логично е обобщението, че сигурността е свързана и с индивида и 

съc социалните грyпи, със средата на функциониране на социалните 

системи, както и c държавите като част от тях4. 

Повишаването на жизненото равнище, пълната заетост на работната 

сила и условия за икономически и социален прогрес и развитие, 

всеобщото зачитане и спазване на правата на човека и основните свободи 

за всички без разлика на раса, пол, език и вероизповедание са посочени 

като средство за създаване на „условия за стабилност и благоденствие, 

необходими за мирните и приятелски отношения между народите...”.5 

За да се постигне такова равновесно състояние в социално – 

икономическите системи на глобално равнище е необходимо, обаче 

преодоляването на проблемите в икономическата сфера, политиката, 

                                                   
1 Български тълковен речник. Габеров, В. Търново, 2001  
2 Концепция за националната сигурност на Република България, Решение на НС от 16.04.1998 г. 
3 Актуализирана стратегия за национална сигурност на Република България, приета с Решение 

на НС от 14.03.2018 г., обн., ДВ, бр. 26 от 23.03.2018 г. 
4 Brauch, Hans Gunter. Security and Environment Linkages in the Mediteranean. Heydekberg, 2003, p. 53 
5 Устав на ООН, чл. 55, http//www.trudiprawo.bg/ 



6 

 

гражданската защита, екологията и социалните групи – “няма развитие без 

сигурност и няма сигурност без развитие”.6 

На национално ниво това изискване е формулирано в 

Конституцията на Република България: „като върховен принцип са 

издигнати „правата на личността, нейното достойнство и сигурност”7.  

Очевидно зависимостта на националната сигурност от суверенитета 

и териториалната цялост се измества към проблемите на обществото, 

устойчивото развитие и благоденствието на населението. Доскоро темата 

е свързвана най-вече със суверенитета, което предполага наличието на 

заплахи отвън – как може да бъде защитена независимостта от 

многобройните външни предизвикателства. Като такива обикновено се 

възприемат военните, но на практика повечето сериозни заплахи имат 

съвсем друг характер и са непосредствено около нас. Сигурността отдавна 

не се отъждествява със способността на държавата да защити определена 

територия. Човечеството преживява процеса на трансформация в 

специфичен вид „градски същества“, което носи значителни негативи. 

Урбанизираните зони стават все по-уязвими от измененията в природата, 

тъй като инфраструктурата по места е липсваща, ненадеждна, 

недостатъчна и се оказва изключително зависима и незащитена от 

последствията на стихиите. 

Развитието и усложняването на природно-антропогенните системи, 

на етноценозите8, повишава тяхната уязвимост; появата на чувствителни 

компоненти в системата увеличава риска от нарушаване на равновесното 

ѝ състояние и изпълнението на системните функции. 

„Гражданското общество ... се изгражда на свой ред върху 

семейството, основното звено, чрез което хората се приобщават към 

своята култура и придобиват умения да живеят в по-разширен колектив, и 

с чиято помощ ценностите и знанията на обществото се предават на 

поколенията”9. Именно това обстоятелство става все по-трудно 

осъществимо в малките общини. Често там семействата са разделени, 

обикновено от икономическа принуда, къса се връзката и става 

невъзможно поддържането на системата от етични навици и взаимни 

морални задължения, възпитани у всеки член на общността. 

Населението в малките общини е лишено от възможността за 

задоволяване на от основни и жизненоважни потребности. Ежедневно 

местната власт се сблъсква с трудности, които не са характерни за 

                                                   
6 Annan calls for deal by world leaders of property , security and human rights. UN News, 20 

March.http://www.un.org 
7 Конституция на Република България обн. ДВ, бр. 56 от 13.07.1991г., изм. и допъл. ДВ, бр. 100 от 

18.12.2015г. 
8 Етноценоза: хора, домашни животни, културни растения, ландшафт, природни богатства, отношения 

между хората, динамика на социалното развитие, съчетание на езиците и елементите на материално – 

духовната култура – Гумильов Л.: „Етногенезисът и биосферата на земята”стр. 16, „Сталкер” Варна 2007 
9  Ф. Фукуяма „Доверие”, Рива, София,1997” 
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общините от по-високите категории. Липсата на адекватна държавна 

политика през последните 25 години направи невъзможно преодоляването 

на редица негативни тенденции. Демографския срив в малките общини е 

необратим процес и статистически погледнато естественият прираст не 

може да стане положителен. Застаряващото население, обезлюдяването на 

цели села, миграцията на хората в трудоспособна възраст и на младите 

хора до 29 години са характерни за всички малки общини. 

Необходимостта от мобилност за осигуряване на поминък и за 

задоволяване на елементарни потребностите е в противоречие с липсата 

на транспортна свързаност между населените места и общинските и 

областни центрове. Решенията са кардинални – преместване в по-голям 

административен център. Тези ограничения не могат да бъдат решени на 

местно ниво поради липсата не само на финанси, но и на държавна 

политика. 

Малката община не е в състояние да отговори на изискванията на 

обществото по ред причини. Липсата на държавна политика насочена 

именно към тези специфични административни центрове води след себе 

си последствия и дефицити, които местната власт не може да компенсира. 

Отчитането на спецификата на всеки отделен район и прилагането на 

индивидуален подход към отделните структуроопределящи фактори би 

могло да повлияе благоприятно върху средата. Секторните политики са 

обуславящи и важни за развитието на отделни райони, но липсата на 

достатъчно информация и пренебрегването на изброените проблеми води 

до обоснована необходимост от промяна в подхода при прилагането им. 

Обективният анализ на национално ниво е основата за приоритизиране на 

сектори, ключови за конкретна община, и които биха стимулирали 

икономическото развитие, осигурявайки по-високо качество на живот. Ето 

защо анализът в настоящото изследване се съсредоточава именно върху 

особеностите на „малката община”, които обуславят много по-високата 

степен на риск за сигурността в нея, в сравнение с останалите елементи от 

административно – териториалното устройство, както и върху ролята на 

общините като обект на националната сигурност. 

За целите на изследването е необходимо да се дефинира какво ще се 

разбира от тук нататък под „малка община”. 

Като „малки общини” са възприети тези, категоризирани в 

категории 4 (четвърта) и 5 (пета) съгласно категоризацията на 

общините в Република България.10  

На територията на страната те са общо 129 (сто двадесет и девет), 

съответно 84 (осемдесет и четири) от четвърта и 45 (четиридесет) общини 

от пета категория. Oбщият брой на общините е 265 (двеста шестдесет и 

пет), тоест над 48 % (четиридесет и осем процента) са „малки” (фиг. 1.1.). 
                                                   
10 Заповед на министъра на регионалното развитие и благоустройството No РД-02-14-2021 от 14 

август 2012 г.(обн. ДВ,бр. 66, 28.08.2012г., неофициален раздел) 
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Фиг. 1.1. Общини в Р. България от четвърта и пета категория 

 

Логично е в този случай проблемите с ресурсите, екологията и 

демографията в тях да оказват отрицателно влияние върху сигурността в 

национален мащаб. Динамиката на промените на заплахите, на тяхното 

възприемане и на влиянието им като негативни фактори за средата трябва 

да бъдат изследвани заедно. Причината най-общо е, че комбинацията 

между тях, между заплаха и последствията от реализацията ѝ формират 

риска за даден обект. Лисващият компонент в случая е вероятността за 

реализиране на заплахата, но може да се приеме че при еднакви заплахи 

вероятността те да се реализират в малките общини е по-голяма. 

Допускането, че вероятността за негативни въздействия върху малката 

община е по-висока отколкото за другите се обуславя най-вече от липсата 

на ресурси за превенция, овладяване и преодоляване на последствията, 

което води и до повишаване на уязвимостта. 

В дисертационния труд първият компонент на риска, заплахите, са 

възприети съгласно представянето им в „Актуализирана стратегия за 

национална сигурност на Република България”11 като се изследват 

аспектите им на влияние върху вътрешната среда за сигурност и по 

конкретно върху малката община: 

- корупция 

- демографска криза 

- конвенционална престъпност 

                                                   
11 Актуализирана стратегия за национална сигурност на Република България, приета с Решение на НС 

от 14.03.2018 г., обн., ДВ, бр. 26 от 23.03.2018 г. 
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- влошаване на здравния статус на населението 

- миграционен натиск 

- бедност, социална изолация и маргинaлизация 

- замърсяване на околната среда, унищожаване на природни 

ресурси 

Рискът, който те генерират за изследваните административно - 

териториално единици, обаче е по-голям, тъй като те са по-уязвими. 

Развитието на изброените по горе заплахи в рискове за малките 

общини води до последствия, които значително ги отдалечават от 

състоянието на сигурност. Тежестта на последствията от посочените 

заплахи и съпътстващите ги рискове за общините очертават негативна за 

страната тенденция.12  

Анализът на рисковете за малките общини налага извода, че в 

контекста на определението „сигурността е състояние на присъствие, при 

което е налице задоволителен контрол от страна на присъстващия над 

въздействията върху него”13 за жителите на малките общини тя е 

имагинерна. Те имат все по малка възможност да контролират процесите, 

които им оказват влияние, както и ограничени възможности за мобилност. 

Всеки един от компонентите на системата „малка община“ е уязвим, 

което прави невъзможна работата ѝ, при нейното функциониране 

непрекъснато се появяват „критичности”. 

Проблемите в многобройните малки общини са индикация за слабо 

управление на рисковете, присъщи на социалните и иконoмичеcки 

дeйности. Необходимо е държавата като система да предприеме 

коригиращи и адаптационни действия по отношение на функционирането 

на “малката община“, която се явява нейна подсистема. 

Изводите от тази част на изследването показват, че: 

1. Анализът на актуалната социално-икономическа ситуация в 

страната в контекста на местното самоуправление показва повишено ниво 

на вътрешните заплахи за сигурността и генериране на специфични за 

малките общини рискове. От тук произтича и промяната на значението на 

малката община като обект на националната сигурност. 

 

2. Законовата и нормативна база не отчитат особеностите на 

малките общини и правят неефективен процеса на местното 

самоуправление в тях. Необходима е преоценка на действащото 

национално законодателство в тази област и диференциран подход към 

тези административно-териториални единици. 

 

                                                   
12 Алексиев Я., Шест карти за малките общини в България, www.economic/bg/news/11/shest-karti-za-

malkite-obstini-v-balgariya.html 
13 Йончев, Д. Равнища на сигурност с. 32, Нов Български университет, 2008 С 
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3. Ефективното местно самоуправление изисква способности за 

непрекъснато осъществяване на процеса, включително в условията на 

бедствие и едновременно със защитата на населението в общината. 

 

4. За правилната организация на процеса на местно самоуправление 

е необходима обективна оценка на рисковете и необходимите им за 

управлението ресурси. 

 

ГЛАВА ВТОРА 

ИЗПЪЛНИТЕЛНА ВЛАСТ И МЕСТНО САМОУПРАВЛЕНИЕ 

– ИНСТИТУЦИОНАЛНИ КАПАЦИТЕТИ 

 

Резултатите от анализа на рисковете за вътрешната среда на 

сигурност в контекста на актуалното социално-икономическо състояние 

на малките общини в Република България показват, че в значителна 

степен заплахите се реализират, а последствията са с тежък отрицателен 

ефект. Причината е уязвимостта на системата. 

Във втора глава е съпоставен периметъра на държавните функции и 

институционалния и капацитет в контекста на местното самоуправление. 

Конкретизирани са и значителните дефицити на ресурсни, необходими за 

осъществяването му. 

Очевиден е дисбаланса между изпълнителната власт и органите на 

местното самоуправление, а текущото състояние на икономиката, 

здравеопазването, образованието и демографската картина в страната 

показват неефективността на държавните институции. 

Въпреки наличието на 243 (двеста четиридесет и три) структури на 

изпълнителната власт държавата не е ефективна при осъществяването ѝ, 

което поставя под въпрос институционалните ѝ възможности. Посочените 

обстоятелства принуждават местната администрация да търси начини, 

чрез които да компенсира ограничените си права и способности, за да 

решава жизнено важните въпроси от местно значение. 

Местното самоуправление е дeцентрализирaне на държавната власт 

при нейното осъществяване по места, чрез прехвърлянетo на правомощия 

от органите на централната изпълнителна власт на прaвни субeкти, които 

не са в йерархичeска зависимoст спрямо тях. Йерархическата зависимост, 

обаче в действителност е заменена от ресурсна. 

Силата на държавните институции е по важна от обема на 

държавните функции. Във финансов аспект неефективността на 

структурите е препятствие пред развитието на икономиката и води до 

преминаването на дребните предприемачи в неформалния „сив” сектор. 

Много често в райони, каквито са малките общини този сектор е 

единствен източник на определени блага и услуги. Това е препятствие 

пред разрастването и развитието на бизнеса и показва отрицателните 



11 

 

икономически резултати от политическото въздействие. Слабостта на 

държавата провокира нестабилност и подкопава суверенитета. 

Намаляването на участието на държавата в някои сфери трябва да е 

съпроводено с увеличаването му в други.14 

Съгласно „Актуализирана стратегия за национална сигурност на 

Република България” политиката за национална сигурност е комплекс от 

взаимно свързани приоритети и секторни политики, интегрирани с 

политиките за сигурност на ЕС и НАТО. 

Секторната политика е „съвкупност от принципи и действия, които 

засягат определени сектори на икономиката” 15. Те имат ключово значение 

за развитието на отделни райони, но е необходима от промяна в подхода 

при прилагането им, основан на правилното определяне на приоритетите в 

развитието на конкретен регион. 

Същността на политиката за финансова и икономическа сигурност 

показва изключителното значение, което те биха имали за състоянието на 

сигурността в малките общини във всеки един аспект. Възможността 

общината да участва в провеждането им би допринесла за подобряване на 

социално - икономическото им състояние. То от своя страна е 

предпоставка за подобряване на демографското състояние, нивото на 

образованието, участието в европейски проекти и заетостта, а от там – и за 

успешното управление на рисковете за сигурността – индивидуална и на 

общността. 

Политиката за енергийна сигурност и тази за сигурност в 

отношенията човек – природа пряко засягат населението на малките 

общини. Това обстоятелство се свързва с повишаване на енергийната 

ефективност и насърчаване на икономията на енергия, тъй като в страната 

са налице възможности в това отношение, в конкретния случай – при 

потреблението ѝ. 

Политиката за сигурност в отношенията човек – природа се 

изразява в изпълнение на стандартите за eкологична експертиза и защита 

и в създаване на възможности за присъединяване, в случая - към 

регионални инициативи и екологични проекти. На общинско ниво не 

може да се говори за инициативи за намаляване на негативното 

въздействие на антропогенните фактори, както и за адаптационна 

политика към последиците от изменението на климата. Изключителнo 

важни сa, обаче защитата и повишаването на устoйчивостта на 

населението. В този случай акцентът се поставя на предотвратяването, 

овладяването и преодоляването на последствия от промишлени аварии с 

                                                   
14 Фукуяма Ф., Строежът на държавата,стр. 12 - 23, Обсидан, София 2004г. 
15 Методология за провеждане на функционален анализ, Проект BG05SFOP001-2-006 
“Създаване на единни правила за провеждане на функционални анализи по хоризонтални и 

секторни политики“, съфинансирана от ЕС чрез Европейския социален фонд, Ню-Ай Сиела 

Норма ” 
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изпускане на вредни емисии, трансгранично замърсяване на въздуха и 

водите, тъй като анализите в Първа глава показват уязвимостта на малките 

общини в тази сфера. Политиката в сектора предвижда усилията да се 

насочват към създаване на работеща система за овладяване и 

преодоляване и на последствията от природните и предизвиканите от 

човека бедствия с активното участие на гражданите. Една от задачите на 

настоящата разработка е именно да предложи подходящи мерки. 

От решаващо значение за правосъдието и вътрешния ред отново е 

административния капацитет, заедно с повишаването на ефективността в 

работата на органите на местната власт и на местното самоуправление и 

включване на гражданите в процеса. 

За провеждането ѝ институциите и неправителствeните организации 

следва да работят за формирaне на устойчиви нагласи и активна 

гражданска позиция в обществото cрeщу кoрупцията чрез използване на 

възможностите и на образователните политики и информационните 

кампании. Тези възможности са незначтелни според направения анализ, 

както и тези по отношение на намаляване на престъпността. Като 

стратегическа насока в политиката за вътрешен ред е определено 

развитието на полицейската дейност в услуга на обществото, което 

изисква и промяна на поведението на полицейския служител и на 

отношението му към гражданина. Това състояние още не е постигнато, 

съдейки по анализите за състоянието на престъпността в малките населени 

места. 

Друга част от националната сигурност е управлението при кризи, 

което е съществен елемент от дейностите за постигането ѝ. И в тази 

насока затрудненията при предотвратяването им, невъзможността за 

ограничаване на негативните последствия и изключително бавното 

възстановяване на функционирането на обществения живот при 

възникването им са очевидни, особено на териториите на общините от 

четвърта и пета категория. За ефективното управление при кризи е 

необходим капацитет за оценяване на рисковете и за управлението им чрез 

планиране и прилагане на мерки за превенция, готовност, реагиране и 

възстановяване, изграждане и развитие на системи за ранно 

предупреждение. 

От изключително значение е и постоянно усъвършенстване и 

хармонизиране на нормативната база, с отчитане на особеностите на 

местното ниво. Но именно наличните ресурси са изключително 

недостатъчни. В малката община дейности по превенция няма поради 

липса на средства в общинските бюджети за анализ, превенция и обучения 

свързани с управлението на кризи. Техническа обезпеченост липсва, а без 

намеса на държавата и промяна в законодателството този процес не може 

да бъде контролиран. 
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Осъществяването на част от секторните политики като средство за 

постигане на сигурност на ниво община изисква разнообразни като вид и 

количество ресурси, като критични са тези, необходими за намаляване на 

риска от бедствия. 

Социално икономическата, демографска и екологична обстановка в 

общинските центрове е толкова различна, колкото са различни Софийска 

община и община Трекляно. По отношение на аспектите на сигурността, 

обаче изискванията към тях са еднакви. Този факт обуславя сериозен 

дефицит на ресурси за малките общини – финансови, технологични, 

човешки, информационни и др., в процеса на намаляване на риска от 

бедствия. 

Проблем на малката община е бързото адаптиране към 

непрекъснатите законодателни промени водещи след себе си многобройни 

изисквания, често неприложими. Липсата на подготвени кадри затруднява 

работата на администрацията и води до некачествено предоставяне на 

административни услуги. За разлика от голямата, в малката община 

липсват ключови дирекции и служители. Тяхната работа се поема от 

наличните кадри, което води и до допълнително натоварване. Един 

служител съвместява няколко длъжности и носи отговорност за всяка от 

тях. Съществува риск за качественото изпълнение, а възнаграждението е 

константно. По отношение на възнагражденията разликите са драстични 

за малката община спрямо останалите. Едни и същи или сходни позиции 

са с различни минимални и максимални нива на заплащане. Това 

неминуемо оказва влияние в работния процес и действа демотивиращо, 

както за служителя така и за работодателя, който трудно може да задържи 

един експерт. 

Управленските и изпълнителски дейности изискват всяка община да 

разполага с административен капацитет – обучени служители, които имат 

знанията и уменията да ги осъществят. Това изискване формира първия 

дефицит - кадровия. В малките общини има ограничен ресурс от 

специалисти. За всички експертни дейности се изисква кметът на 

общината да сключва договори за възлагане на услуга. Тук се възниква 

следващият дефицит – финансовия. Липсата на необходимите средства 

налага включително и планирането на защитата при бедствия да се 

осъществява от хора, които нямат необходимите се компетенции. 

Община на чиято територия има 1 град – общински център, 3 

населени места със статут на кметства и 3 населени места със статут на 

кметски наместничества ясно илюстрира проблема с технологичния 

дефицит. Общинският център разполага с 3 бр. електрически сирени, 

кметствата - с по един брой – общо 3 бр., а в кметските наместничества са 

осигурени по 1 бр. ръчни сирени – общо 3 бр. Не съществува възможност 

за предаване на гласова информация за вида на опасността, организацията 

за ранно предупреждение на населението е неефективна. 
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Механичната замяна с малкото остарели технически средства с нова, 

по-високо технологична система не е решение поради факта, че в част от 

населените места липсва покритие на мобилен оператор, няма и интернет. 

И в този случай ситуацията се допълнително се усложнява от 

демографския фактор – често най-младия жител на едно село с около 40 

души население е самият кметски наместник на възраст между 55-65 

години и с недостатъчни способности в областта на новите технологии. 

Като технологичен дефицит може да бъде класифициран и този, 

свързан с необходимостта от осигуряване на индивидуални и колективни 

средства за защита. Класификацията е условна, тъй – като той е резултат 

от законова регламентация от една страна и липса на средства – от друга. 

Кметовете имат задължение за съхраняването, обновяването, 

поддържането, предоставянето и отчитането на индивидуалните средства 

за защита в съответствие с процедурите и изискванията на Закона за 

общинската собственост, Закона за счетоводството... 

Нормативно установеното състояние прехвърля най-голяма 

отговорност за осигуряване на индивидуални средства за защита на кмета, 

респективно финансовата тежест е за най-малката териториална единица – 

общината. Анализираните малки общини имат ниски данъчни 

постъпления и малък размер на собствените приходи. По този начин 

нормативно се поставят изисквания с финансова тежест към всички 

общини, без да се прецени реалната възможност за изпълнението им. 

Промените в законодателството, свързани със защита на населението при 

бедствия не са в интерес на малките общините и обуславят невъзможност 

за изпълнение на нормативните изисквания. Още един пример в 

потвърждение на проблема е този, свързан с обучението на населението за 

начините на поведение и действие и за изпълнението на необходимите 

защитни мерки при бедствия. Неговата организация е възложена на 

„кметовете на общините чрез предоставяне на информация по подходящ 

начин”. В малките общини „подходящият” начин е чрез публикация на 

сайта на общината. Не е изпълнено, обаче условието за масовата 

достъпност (не всички жители разполагат с персонален компютър). 

Частично е решението чрез печатни брошури или събрания по населени 

места, на които присъстват минимален брой хора. Освен това 

подготовката трябва да се води и води не от кмета или упълномощено от 

него лице, а от експерти с достатъчно опит и компетенции според 

изискванията на закона. Общинските служители могат да съдействат, но в 

никакъв случай не бива да водещи. Често те са толкова подготвени за 

хипотетична бедствена ситуация, колкото и всички останали. 

Големите общини освен със собствен ресурс разполагат с 

материалния и човешки ресурс на органите от Единната спасителна 

система, които са разположени на територията им. 
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Малката община разполага само със собствения си ресурс, с 

доброволците от Доброволното формирование към общината и с 

възможността да очаква помощ от силите и средствата на единната 

спасителна система, ако не са необходими по приоритет за справяне с 

извънредна ситуация или бедствие, възникнало другаде. В зависимост от 

степента на опасност и по субективната преценка на дежурените е ПБЗН 

случаите се поемат само от доброволното формирование.  

Малките общини са неравнопоставени и когато отправят искане за 

финансиране на дейности по възстановяване след настъпило бедствие. 

Неясни са критериите за оценка на щетите и за подбор и вземане на 

решения за финансиране на конкретна община. Не съществуват обективни 

критерии или методика за вземане на решение за обявяване на бедствено 

положение. 

Друга административна слабост е организацията на 

функционирането на общински съвет за намаляване на риска от бедствия 

и общински щаб за изпълнение на общинския план за защита при 

бедствия. 

Двата органа се създават с две отделни заповеди на кмета на 

общината, в които съставът почти изцяло се припокрива. В тях са 

включени основно представители на общината и на териториални органи 

от ЕСС, чиито работни места не са в конкретното населено място. 

Това обстоятелство възпрепятства провеждането на заседанията на 

щаба или на съвета поради липса на кворум, защото по-голяма част от 

представителите на териториалните организации и ЕСС отсъстват, поради 

служебни ангажименти. Кметът издал заповедта не е работодател и няма 

как да задължи представители на териториалните организациите да 

присъстват, ако собственият им работодател не ги задължава и/или не им 

осигурява възможност. 

Структурата на населението, заедно с всичките и прилежащи 

характеристики, играе съществена роля за управление при бедствени 

ситуации. С увеличаването на уязвимите единици, рискът за цялото 

население нараства. И докато някои от параметрите на демографско 

развитие, като застаряването например, не могат да бъдат повлияни, то за 

да бъде осигурена максимална защита на населението при бедствия, 

съществуват социално-екологични механизми чрез които може да бъде 

значително намален риска. 

Обоснованата необходимост от промени в начина на 

функциониране на малките общини породени от измененията на 

факторите и повишените критерии за сигурност обуславят актуалните 

изисквания за конфигуриране на системата „малка община”. 

Разработвайки изискванията към модела на такава система на първо 

място се отчита необходимостта от ефективно интегриране на елементите 

ѝ с институциите и структурите на изпълнителната власт. 
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За целите на изследването малката община беше възприета като 

система, чиито основни компоненти са: население, инфраструктура, 

органи за управление и законовата и нормативна база за осъществяването 

му. 

За системата „малка община” състоянието на сигурност означава16: 

 (1) няма въздействия на заплахите на средата върху нея и тя 

съхранява своето равновесно положение или динамична си траектория; 

 (2) реализираните заплахи не водят до последствия, които да я 

извадят от нейното равновесно положение или нейната динамична 

траектория; 

 (3) настъпилите последствия биха могли да извадят системата 

от равновесното ѝ положение, но тя притежава ресурси, с които може да 

минимизира рисковете (да предотврати възникването или да неутрализира 

реализацията на заплахите и да съхрани своето равновесно положение или 

своята динамична траектория; 

 (4) реализираните заплахи са с такъв потенциал, който е в 

състояние да извади системата от равновесното ѝ положение и да 

предизвика изключително сериозни последици за сигурността ѝ, но тя 

разполага с ресурси и е способна да извърши структурни трансформации, 

с които да управлява риска, така че да съхрани своето равновесно 

положение или динамичната си траектория. 

Анализът в параграф „Рискове за малката община” и изводите от 

изследванията в Глава първа съпоставени с изброените четири условия 

показват, че в актуалното си състояние системата не може да ги изпълни. 

Имайки предвид извършените изследвания и отчитайки факторите 

на средата, които влияят върху работата на системата, желания краен 

резултат от нея и ограниченията при функционирането ѝ тя трябва да 

отговаря на следните изисквания: 

1. Системата да включва център за управление, реорганизиран на 

основата на общинската администрация; 

2. Законовата и нормативна база е инструментът за управление, 

използван от административните структури. Тя е пряко или косвено 

свързана с правата и задълженията на длъжностните лица, осъществяващи 

местното самоуправление, регламентира реда за извършване на различни 

дейности или изискванията към различни обекти, поради което следва да 

отчита спецификата на малките общини. 

3. Да е осигурена с общинска и да притежава достъп до областна и 

национална инфраструктура, както и технически средства за изпълнение 

на ключови за управлението дейности. 

В ежедневието, при осъществяване на административните процеси и 

дейности и предоставянето на социални услуги от общината особеностите 

                                                   
16 Слатински Н,”Сигурността: същност, смисъл и съдържание” стр. 123, ISBN 978-954-509-464-4, 

Военно издателство, 2011, С 



17 

 

на населението в нея се приемат за даденост. Нещо повече – не могат да 

бъдат поставяни изисквания към този елемент на системата. 

Не така стои въпросът при възникване на бедствие. Демографските 

особености са определящ фактор за уязвимостта на населението, както и 

cпецифичните нужди на сoциaлните групи. 

 

Изисквания към центъра за управление 

Управлението е осъществяване на ръководни дейности в конкретна 

система, за да се опрeделят целите ѝ и се синхронизира работата на 

нейните компоненти, да се гарантирa запазването на специфичната 

структура, да се поддържат наличните дейности и реализират 

определените цели. Процесът включва планиране, прилагане и промяна на 

стратегии за управление на ресурсите (обикновено - ограничени) в 

условията на несигурност и промени. Адаптивното управление 

приспособява подходите за реакция при промени в системата, породени от 

различни фактори. 

Обект на управлението в настоящия случай е малката община. 

С оглед на казаното до тук структурите за управление на общината 

трябва да са в състояние своевременно да придобият актуална 

информация, засягаща всички аспекти на местното самоуправление, да 

направи обективна оценка и да генерира адекватни управленски решения 

за реализиране на целевата функция на системата. Това налага центъра за 

управление да е в състояние да решава въпроси свързани с общинското 

имущество, общинските предприятия, финанси, данъци и такси, 

устройството на територията, образованието, здравеопазването, културата, 

благоустрояването, комуналните дейности и социалните услуги, 

опазването на околната среда, културни, исторически и архитектурни 

паметници, развитието на спорта и туризма и защитата при бедствия. 

 

Изисквания към законовата база 

Законите и нормативните актове, регламентиращи местното 

самоуправление и защитата при бедствия могат да се възприемат като 

средство за осъществяване на тези дейности. 

Съгласно чл. 55, ал. 2 от ЗЗБ, при възникване на бедствие, 

„неотложната помощ се организира, осигурява и предоставя от кмета на 

общината. При условие, че регионът е засегнат от мащабно бедствие като 

земетресение, което на практика засяга всички елементи на 

функциониране на общината - инфраструктура (транспорт и достъпност 

до обществени сгради, сгради за социални дейности, административни, 

жилищни сгради и услуги), кметът на общината трябва да организира 

едновременно разчистване на затрупани улици, за да осигури достъп на 

техниката до разрушени сгради; издирване и спасяване на затрупани хора; 

обследване състоянието на общински сгради с цел временно настаняване 
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на пострадали; непрекъснатост по предоставяне на социалните услуги от 

резидентен тип (за възрастни хора, пълнолетни лица с психични 

разстройства, центрове за настаняване от семеен тип за деца и възрастни, 

социални заведения за лица с деменция, с умствена изостаналост, 

кризисни центрове за деца, кризисни центрове за жени, приюти и др.); 

организиране изхранването на пострадали хора и животни; осигуряване на 

облекло, хранителни продукти и лекарства, организиране на обществения 

ред и сигурност. 

Всички дейности трябва да се изпълняват почти паралелно, без 

прекъсване, с ограничения личен състав от служители и работници в 

общината и без специализирани сили и средства, което прави невъзможно 

изпълнението на законово регламентираните изисквания към малката 

община. 

Друга неприложима законова разпоредба е свързана със защитата от 

вредното въздействие на водите, определено в чл.141 от Закона за водите, 

а именно изискването за назначаване на оператор на язовирна стена за 

всеки един язовир в страната. 

На местно ниво не са регистрирани като хидротехнически 

съоръжения, поради което не попадат в обхвата на съоръженията 

подлежащи на контрол. От друга страна те са отразени в регистъра за 

критична инфраструктура и в пълно несъответствие с начина на трайно 

ползване. Задължение на местната власт е да управлява, стопанисва и 

отговаря за изправността и техническото състояние на хидротехническото 

съоръжение, което формално не е такова. Изпълнението на изискванията 

на закона е неосъществимо поради невъзможност да се осигурят средства 

за тази дейност. Това законодателно решение налага пренасочване на 

средства за извършване на дейности, които не би следвало да са 

ангажимент на общините обект на настоящото изследване . Необходимо е 

да се предприемат законодателни промени в ЗЗБ и Закона за публичните 

финанси насочени именно към уязвимите административни единици, чрез 

извършване на компенсиращи и структурни промени в бюджетите на 

малките общини. 

 

Изисквания към инфраструктурата 

За успешното осъществяване на системната функция за местно 

самоуправление, насочена към развитието на територията на общината, 

образованието, здравеопазването, благоустрояването и комуналните 

дейности, социалните услуги, опазването на околната среда и защитата 

при бедствия общинската инфраструктура трябва да отговаря на широк 

кръг изисквания. Крайно необходими за благоденствието на населението и 

устойчивото развитие са наличието на обществена канализация, на 

системи за организирано събиране на отпадъците, достъп до интернет, 

лечебни заведения и центрове за спешна медицинска помощ или 
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амбулатории за първична и специализирана медицинска помощ, детски 

градини и училища, обслужващи звена за социални услуги, жп гара или 

спирка и обслужваща инфраструктура, и осигурен достъп до 

автомагистрала и пътища I, II и III клас. 

 
Изисквания към населението 

Особеностите на демографското състояние на малките общини са 

един от факторите, които обуславят уязвимостта на системата към външни 

въздействия. Децата, възрастнитe, хората в неравностойно положение, 

психично болните се нуждаят от специални грижи и помощ, за да могат да 

се справят с критични ситуации. Характерно за възрастното население е 

ограничената възможност за реакция, а както беше подчертано именно 

това е преобладаващото население в малките общини. По тази причина са 

необходими значителни усилия за по-пълното им мобилизиране на и 

изграждане на благоприятна среда за активен живот като предпоставка за 

развитие. За целта е необходимо подобряване качеството на 

образованието, повишаване на мотивацията и желанието на хората от 

общината да учат, въвеждане на нови практики в обученията; изграждане 

на устойчиво поведение в стресови ситуации чрез въвеждането на темите 

за природните бедствия в обществения живот и добра обществена 

осведоменост. Освен това обществеността трябва да осъзнае 

необходимостта от приспособяване и дори забрана за дейности, за 

индустриални, земеделски, туристически и частни цели в рисковите зони с 

оглед намаляване на щетите при бедствие. Това означава, че за успешното 

реализиране на целевата функция на системата населението в малките 

общини трябва да е информирано и подготвено за действие при бедствени 

ситуации. 

 

Условия, определящи построяването на модела на системата 

На базата на определените изисквания към системата „малка 

община” ще бъдат разкрити условията, които оказват влияние върху 

функционирането ѝ. При разработването на модела са отчетени текущото 

състояние на общините в България, рисковете, произтичащи от 

вътрешната среда за сигурност и перспективите свързани с ролята на 

малките общини за сигурността в национален мащаб. В предложения 

модел са отстранени слабостите, констатирани при изследването на 

актуалното състояние на моделирания обект. 

Общината трябва да осигури качествени обществени услуги на 

гражданите и тяхната защита чрез управлението на риска от бедствия. 

Изискванията за конфигуриране на системата „малка община” се 

обуславят от обоснованата необходимост от промени в начина на 

функциониране на общините, които от своя страна са породени от 

измененията на факторите и повишените критерии за сигурност. 
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Съответно, при изграждането на модела на системата трябва да бъдат 

отчетени всички влияния върху нея. 

Освен това, разработвайки изискванията към обобщения модел 

следва да се отчетат и взаимовръзките във всички възможни реални 

ситуации. За целта той включва подсистема за управление, подсистема 

„инфраструктура”, юридическа подсистема и подсистема „население”. 

Основната цел на системата „малка община” е да не допусне 

реализацията на заплахите на средата в степен, която да застраши 

сигурността на населението в нея и да се превърне в негативен фактор 

за сигурността на национално ниво. 

Функциите, чрез които системата ще реализира целта си, са: 

– непрекъснато събиране, анализ и оценка от органите за управление 

на информацията за текущата ситуация на територията на общината по 

отношение на състоянието на системните ресурси, на населените места, 

образованието, здравеопазването, културата, социалните услуги, на 

околната среда и на природните ресурси и заплахите с природен и 

антропогенен характер. 

– определяне на вероятните външни въздействия и прогнозиране на 

последствията от тях върху компонентите на системата (оценка на риска); 

– определяне на мерки за управлението на риска и осигуряване на 

ресурси за изпълнението им; 

– осъществяване на административното обслужване, предоставяне 

на обществени услуги на населението и управление на риска от бедствия; 

Задачите, които трябва да бъдат решени, за да реализира системата 

целевата си функция са: 

- създаване на организационни предпоставки за получаване на 

актуална информация за обстановка на територията на общината и 

областта. 

- изграждане на информационни връзки между общинските 

структури и органите на изпълнителната власт. 

- създаване на организационни предпоставки, осигуряващи 

максималното използване на възможностите на структурите и 

предоставените ресурси от изпълнителната власт. 

Изводите от изследването във втора глава са следните: 

1. Пълната и достоверна информация за заплахите в района и 

вероятната обстановка след проявата им са основа за правилно 

формулиране на задачите за управление на риска, определяне на тяхното 

конкретно ссъдържание и ефективна подготовка за изпълнението им. 

 

2. При определяне на необходимите ресурси за изпълнение на 

задачите, определящи фактори са нивото на риска, броя на населените 

места и населението в общината и чувствителните социални групи. 
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3. Оцененият риск дава възможност за определяне на условията, при 

които системата ще функционира и съответните изисквания към нея. 

 

4. За определяне на готовността на системата да реализира 

функциите си могат да се използват различни методи, като акцентът 

следва да се постави върху възможностите за симулация на поведението 

на отделните елементи или на цялата система. 

 

ГЛАВА ТРЕТА 

ОБОБЩЕН МОДЕЛ НА СИСТЕМАТА „МАЛКА ОБЩИНА” 

 

За целите на изследването на поведението на системата „Малка 

община” в условията на вътрешната среда за сигурност в дисертационния 

труд се предлага неин обобщен модел, който се разглежда в структурен и 

функционален аспект. 

 

Организационна структура на модел на система „малка община” 

За изпълнението на функциите при изпълнението на задачи в 

рамките на процеса на местно самоуправление и намаляването на риска от 

бедствия, структурният модел на системата може да бъде представен чрез 

схемата на фиг.3.1. Моделът обхваща тези структури и длъжностни лица, 

които управляват определени дейности, внасят информация свързана 

промени в обстановката или провеждат процедури (вкл. съвместно) в 

интерес на всички останали. Структурите са предложени съгласно 

изискванията и условията от предходната глава, като на практика в модела 

са преодолени ресурсните дефицити. 
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Фиг. 3.1. Структурен модел на системата „малка община” 

 

На схемата от фиг. 3.1. са показани органите за управление в 

системата, които вземат решения свързани с предупреждаването, 

оповестяването, защитата и управлението на риска. Тези от ниво „Област” 

са нейни елементи само доколкото осигуряват информация и участват във 

вземането на решения за съответните процедури. По същество 

структурата на системата се изгражда от кмета, общинския съвет, 

предприятия (фирми, еднолични търговци) и населението, които 

реализират функциите си в областта на самоуправлението и защитата от 

бедствия. След като е изградена организационната структура на 

обобщения модел на системата на базата на елементите, които я изграждат 

са моделирани и нейните две подсистеми: (1) за събиране, анализ и 

разпространение на данните свързани с местното самоуправление;(2) за 

управление на риска. 

Функционален модел на системата „Малка община” 

За да изпълни формулираната цел, моделът на системата „малка 

община” е представен чрез следните функционални подсистеми: (1) за 

документално – информационно обслужване; (2) за административно-

социални и комунални услуги и защита на населението. 

Елементите на тази подсистема осигуряват информация за промените 

в законовата и нормативна база свързани с имущества, финанси, данъци и 

такси и административни услуги, образование, здравеопазване и дp.; за 

състоянието на инфраструктурата, компонентите на околната сpеда и за 
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заплахите за нея и населението. Крайния продукт от работата на системата 

се използва и при изготвянето на плана за защита при бедствия (ПЗБ) 

основно в раздели „Профил на риска”, „Превенция”, „Реагиране” и 

„Мониторинг и оценка”. Отчитайки формулираните изискванията към 

системата и по-конкретно факта, че тази система осъществява връзки с 

изпълнителната и власт, моделът отразява изискванията за съвместимост при 

осъществяване на функциите си. (фиг. 3.2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фиг. 3.2. Подсистема за информационно - документално обслужване 

 

Подсистемата за административно-социални и комунални услуги и 

защита на населението осигурява нормалното функциониране на 

ежедневните дейности в общината, използването на ресурсите и защитата 

на населението при бедствия (фиг. 3.3.). 
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Фиг. 3.3. Подсистема за административно-социални и комунални 

услуги и защита на населението 

 

Модулът „намаляване на риска от бедствия” се сформира на 

функционален принцип, тъй като в него освен длъжностни лица от 

различните административни структури на общината участват и службите 

за спешно реагиране, доставчиците на основни стоки и услуги и всички, 

имащи отношение към превенцията, овладяването и преодоляването на 

последствията от бедствия на общинско ниво. На практика в състава му са 

определени длъжностни лица (структури) и от двете подсистеми. 

 

Изследване работоспособността на модела на системата „малка 

община” и анализ на резултатите 

Осъществяването на процеса на местно самоуправление и защита на 

населението в малката община представлява прилагане на законите и 

подзаконовите нормативни актове, планиране и осъществяване на 

защитата на населението при бедствия. Това става чрез изпълнение 

задачите на подсистемите за административно-социални и комунални 

услуги и защита на населението, информационно - документално 

обслужване и функционалния модул „намаляване на риска от бедствия” 

описани в параграфи 2.1, 2.2. и 2.2.1. на дисертационния труд. 

Разработеният обобщения модел е използван за изследване на 

работоспособността на системата (фиг. 3.4.). Тя е изразена чрез 

вероятността ѝ за функциониране в определен режим на управлението, 

общинските структури и прилежащата инфраструктура и за изпълнението 

на конкретните за всяка фаза дейности и процедури съгласно 

нормативната база и плановете за защита. 
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Фиг. 3.4.Функционална схема на обобщения модел „Малка община” 

 

Фактори, определящи състоянието на системата и описание на 

режимите ѝ за функциониране 

За началото на функциониране на системата „малка община” се 

приема встъпването в длъжност на новоизбраното общинско ръководство. 

Основната част от експертите в общинската администрация и структурите 

на общината не се променят, но е много вероятно ръководството да 

промени основните приоритети в работата. Необходимо е и технологично 

време за навлизане в ситуацията и за синхронизиране на съвместните 

дейности. Моментът може да съвпадне и с актуализация на общинския 

план за намаляване на риска от бедствия. Описанието на състоянията и 

режимите за функциониране на системата се извършва чрез 

формулираните основни понятия, които ще бъдат използвани при 

решаване на петата задача, чрез която се постига целта на дисертационния 

труд. Върху функционирането на елементите системата оказват влияние 

въздействията, отразени на схемата на фиг. 3.5. 

НАСЕЛЕНИЕ 
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Фиг. 3.5. Функционална схема на въздействията върху системата 

“малка община” 

 

Чрез схемата функционирането на системата се описва по следния 

начин. Върху система оказват влияние два типа въздействия: 

Случайни външни въздействия – А, породени от невъзможността 

за функциониране на отделни нейни елементи.  

Вторият тип са управляващи въздействия – M. Това е стратегията 

на органите за осъществяване на местното самоуправление и 

управлението на риска от бедствия. 

Входът на системата се описва чрез разгледаните постъпващи в нея 

информационни потоци от данни I: I1 – за текущото състояние на 

общината, за измененията в законовата и нормативна база; I2 – за 

рисковете; I3 – за параметрите на бедствието (вероятно/възникнало). 

Изходът на системата представлява решения за действия, взети от 

органите за управление на системата след анализ и оценка на ситуацията 

към определен момент. Изходните решения – D са групирани в четири 

типа: D1 – решения развитието на общината и решения за организацията 

на намаляване на риска от бедствия; D2 – решения за промяна в 
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нормативната уредба, свързана с местното самоуправление и за 

изпълнение на плана за защита при бедствия; D3 – решения за обявяване 

на бедствено положение; D4 – решения за възстановяване и подпомагане. 

 

Фактори, определящи готовността на елементите на системата 

да изпълняват функциите си 

Тази група фактори определя състоянията на системата в 

зависимост от необходимите за изпълнението на функциите ѝ процедури 

спрямо развитието на ситуацията – оперативна или аварийна. 

Тези състояния са единни за цялата система и са пряко свързани с 

етапите ѝ на функциониране, т.е. със задачите, изпълнявани в ежедневната 

дейност свързана с местното самоуправление и при възникване на 

бедствие. 

Отчитайки специфичния характер на системата, към тази група е 

прибавен още един фактор, който влияе върху състоянието ѝ – първото 

въздействие по елементите на системата при възникване на бедствие. Така 

първата група фактори, условно наречена група А, определя четири 

състояния на системата:  

А1 – “Нулево”, което обхваща функционирането ѝ в периода на 

подготовката; 

А2 – преминаване на системата в състояние “Начално”, когато е 

оценена конкретната ситуация и са планирани действия след взети 

решения за довършване на започнати от предишната администрация 

проекти, за корекции и подобряване на административните дейности и 

реализиране на собствената програма. Това е началото на работа на новата 

система; 

А3 – състояние “Оптимално”. В него вероятността системата да 

реализира целевата си функция e най-висока. Елементите ѝ започват да 

функционират в съответствие с етапите на програмата предвидените в нея 

процедури. Условията, които го определят, предизвикват качествени и 

количествени изменения в системата; 

А4 – състояние на системата по време на бедствие. Необходимо е да 

се уточни, че възникването на бедствие не отменя извършването на 

ежедневните административни и комунални услуги от общината. 

Действията за изпълнение на плана за защита при бедствия са 

допълнително натоварване за системата, към която се интегрира още един 

елемент – щаб за изпълнение на общинския план за защита при бедствия; 

А5 – състояние на системата след бедствието (съвпада с етапа 

възстановяване и подпомагане). 

Изследването на факторите от група А служи да бъдат обвързани 

етапите на функциониране на системата със задачите, решавани от нея във 

времето и пространството. Обхванати са възможните периоди и 

местоположение на елементите ѝ и е изяснено нейното състояние. Освен 
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това е определено първото необходимо условие за намиране вероятността 

Р, системата да функционира в даден режим. 

Продължителността на състоянията определени от факторите от 

група А, могат да бъдат разглеждани като непрекъснати случайни 

величини17. Тя варира в определени граници, но за целите на изследването 

се приемат: 

1 А1 ÷ А2 е след встъпване в длъжност на новото ръководство. 

Особеностите в малките общини обуславят и сравнително кратък период 

за първоначалната оценка на състоянието, като периодът може да е с 

продължителност до месец; 

2 А2 ÷ А3 според наложената практика за отчет на новоизбрани 

длъжностни лица и органи за управление – до 100 дни, т. е. около 3 

месеца; 

3 А3 ÷ А4 във всеки един момент; 

4 А4÷А5 според степента на изпълнение на изискванията към 

системата „малка община”, определени в Глава 2, параграф 4. 

 

Фактори, характеризиращи състоянието на системата, свързани 

с разположението на инфраструктурни обекти и съоръжения на 

територията на общината 

Втората група от фактори (условно наречена група M), които 

оказват влияние върху състоянието на системата „Малка община“ е 

свързан с географското разположение на общината, наличните природни и 

техногенни заплахи в района и инфраструктура или национални или 

ведомствени структури, които да нараснат усилията на системата при 

управлението на риска (формирования от въоръжените сили, елементи на 

единната спасителна система, държавни предприятия и др.). Тези условия 

се обуславят от особеностите на обстановката, в които тя ще 

функционира. Възможността национални инфраструктурни обекти, такива 

от критичната инфраструктура или структури на държавни ведомства да 

са разположени на общинска територия, да са в близост или да 

преминават през нея ще рефлектира върху функционирането на системата 

по следния начин: 

– някои от тези елементи могат да се използват или пък да изпълнят 

задачи в интерес на „Малката община“ при определени обстоятелства 

(осигуряване на резервни линии на комуникация, поддръжка с техника, 

личен състав, експерти и др.); 

– наличието на потенциално опасни обекти ще влияе върху профила 

на риска в района; 

                                                   
17 Василев, Н., Л. Цанов, Б. Митов, С. Чукова. Приложна математика, с. 37-38 – 

Военно издателство, С., 1985. 
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Тези обстоятелства ще оказват влияние върху функционирането на 

системата, като състоянията определени от факторите от група M са: 

M1 – на територията на (в близост до) общината няма 

инфраструктурни обекти, обекти създаващи потенциална опасност и 

структури на национални ведомства; 

M2 – на територията на (в близост до) общината има 

инфраструктурни обекти или съоръжения, създаващи потенциална 

опасност, но няма структури на национални ведомства, които могат да 

подпомогнат работата на системата. 

M3 – на територията на (в близост до) общината няма 

инфраструктурни обекти, създаващи потенциална опасност, но има 

структури на национални ведомства, които могат да подпомогнат работата 

на системата. 

Тези състояния са взаимосвързани с условията, които създава група А. 

Вероятността, системата да функционира в тези състояния, 

аналитично може да бъде представена по следния начин: 

– ситуация M1 – при нея, когато системата е в процес на изграждане 

тя ще функционира с вероятност, зависеща от условията на група А (най-

вероятно А1 и А2), както и от възприета от органите за управление 

стратегия за противодействие на описаните във функционалния модел 

външни въздействия; 

– ситуация M2, – вероятността за изпълнение на системната функция 

може да намалее поради повишения риск от наличието на потенциално 

опасни обекти. На територията на „малки” общини са разположени 27 

(двадесет и седем) предприятия с нисък и висок рисков потенциал18. 

Примери за негативните последствия от инциденти в такива обекти 

са взривовете в района на „Петолъчката” и с. Горни Лом. 

Достигането на системата след определен период от време в 

състояние А3 ще създаде по-добри условия за работата ѝ в тази ситуация. 

Обуславя се от необходимостта за обективна оценка на риска, като база за 

изготвяне на външен авариен план, повишеното време за усвояването му, 

необходимостта от корекции, от съгласуване и координация с операторите 

и др.; 

– ситуация M3 теоретично е оптимална за работата на системата. 

При нея няма обекти, създаващи потенциална опасност, но има структури 

на национални ведомства, които могат да подпомогнат работата на 

системата. На практика тези елементи обикновено са част от транспортна 

инфраструктура, чието използване е в интерес на системата. От друга 

страна, обаче е възможно те да се превърнат в източник на риск от 

катастрофи с произтичащите от тях последствия. Примери в това 

отношение са инцидентите в Хитрино и Борово. 

                                                   
18 https://public-seveso.moew.government.bg/enterprises 
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В ситуация M3 вероятността за изпълнение на системната функция 

намалява защото преките последствия от евентуален инцидент ще 

въздействат на елементите на системата. Това е предпоставка тя да загуби 

способности. Възстановяването при ситуация M3 ще повиши вероятността 

за сметка на възстановяване на загубите, управлението и социалните 

услуги. 

 

Фактори, характеризиращи функционирането на 

инфраструктурната база на системата 

Поради изключителното разнообразие към различните видове 

инфраструктурни обекти се добавя и техника, която да осигурява работата 

им или да ги поддържа – транспортна и техническа, комуникационна и др. 

За целите на изследването като допълнение към транспортната (пътища, 

мостове, надлези, водостоци...), техническа и социална инфраструктура 

(медицински пунктове, амбулатории, центрове за настаняване...) се 

приемат и конкретни технически средства, например: строителна и 

транспортна механизация, електроагрегати, противопожарни автомобили, 

моторни помпи и триони, автомобили за спешна медицинска помощ, 

спасителна екипировка и др. Те са обособени в група фактори – T, която 

обхваща функционирането на подсистемата на инфраструктурата. Тя 

оказва съществено влияние при определяне състоянието системата като 

цяло. Доколкото условията от групи А и В дават качествените 

характеристики на вероятността, то група Т в пряка зависимост от 

фактори А и М определя количествените измерения на изхода на 

системата при нейната работа.19 Инфраструктурните елементи в 

конкретната община могат да се променят в количествено отношение при 

изграждане на нови обекти или при използване на ведомствени или частни 

инфраструктурни съоръжения и технически средства в различните 

ситуации. Необходимо е да се подчертае, че става дума за снабдяване на 

общините с минимален брой от изброените средства. 

Останалите елементи на системата могат да се променят в 

качествено отношение (плановете се коригират, персоналът и населението 

придобиват нови знания и умения, процедурите се усъвършенстват), но 

остават постоянни с известни допускания. Използвайки резултатите от 

проведеното изследване (приложение 5) за определяне стойностите на 

тегловните коефициенти на инфраструктурните обекти и технически 

средства според значението им за осъществяването на ефективно местно 

самоуправление, в това число и в условия на бедствие те могат да бъдат 

разделени в зависимост от естеството и значимостта им за изпълнение 

целта на системата: 

                                                   
19 Василев, Н., Л. Цанов, Б. Митов, С. Чукова. Приложна математика, с. 37, Военно 

издателство, С., 1985. 
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T1 – транспортна и техническа; T2 – комуникационна; T3 – 

автоматизирани работни места в органите за управление със съответните 

програмни продукти, системи за ранно предупреждение – локални 

иведомствени; T4 – социална; T5 – за управление на околната среда, 

Поради факта, че от своевременното протичане на информацията 

зависят решенията на управляващите органи на системата, за целите на 

изследването се използва изискването информационната мрежа да работи 

с надеждност К = 0.95, което за разглежданата система означава 

вероятност по-голяма или равна на 95 %20;21. Всички видове 

инфраструктура и технически средства ще бъдат отчетени като фактори, 

влияещи върху функционирането на системата Подгрупите, които ще 

бъдат използвани за изследването са T1, T2 T3 и T4. 

Доколкото на групи А не може да бъде придадено дискретно значение, 

вероятността за функциониране на техническата база РT, има числени 

характеристики и може да бъде изразена по следния начин 22: 

 





ji

ii

T
S

S
P




К                                (3.1) 

 

където ρi  е тегловният коефициент за всяко Ti; 

Si – броят на техническите средства за всяко Т, които функционират 

в определен режим; 

Sj – общият брой на техническите средства за всяко Тi, които 

определят граничната стойност за РT = 1. Той е обвързан и със ситуациите 

от група M, тъй като разположените на територията на общината 

инфраструктурни съоръжения, промишлени обекти и структури на 

различни ведомства могат да увеличат общия брой на инфраструктура и 

технически средства. 

За всички подгрупи технически средства са определени тегловни 

коефициенти, които са показани в таблица 3. Стойностите на 

коефициентите са резултат от анализа на елементи от инфраструктурната 

база на системата, като за критерий е взет приоритета на отделните 

средства според техния принос за изпълнение на целевата функция на 

системата23. 

                                                   
20 Доктрина за комуникационно-информационна система (КИС) на БА 6.0. – Военно 

издателство, С., 2001 
21 Калчев, К. Усъвършенстване процеса на управление на КИС на оперативно-

тактическо формирование с използване на елементи с изкуствен интелект. – 

Дисертациoнен труд за придобиване на образователна и научна степен “доктор”. 

Военна академия “Г. С. Раковски”, С., 2005 
22 Василев, Н. и Л. Цанов, Б. Митов, С. Чукова. Приложна математика, с. 20, Военно 

издателство, С., 1985. 
23 Бойчев, К. Основи на научноизследователската работа. Учебник С., 1987. 
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Следващата стъпка е да бъдат определени количествените 

характеристики на Si и Sj за всеки режим, т.е. да се отчетат действащите 

инфраструктурни елементи и технически средства T, работещи в даден 

режим, спрямо общото количество, съставящо тяхната подсистема – Sj. 

Значенията на Si, Sj и стойностите на i са дадени в таблица 3.1. 

 

Таблица 3.1 

Количествени характеристики и тегловни коефициенти 

на инфраструктурата и техническите средства от системата 

„Малка община” 

 

Ti 
Si 

Sj i 
A1 А2 А3 А4 А5 

T1 11 15 22 19 21 25 6 

T2 9 25 30 28 32 35 4 

T3 0 3 5 4 4 6 3 

T4 0 0 16 14 15 18 5 

 

 

Стойностите при А4 са за възможните загуби за всяко Ti след 

първото въздействие върху елементи на системата от преките последствия 

от ежедневното му използване или при бедствие (катастрофа). Тези 

стойности изразяват загубите спрямо А5. 

Данните в таблицата за Si показват количеството на 

инфраструктурните елементи на територията на общинския център, 

кметствата и кметските наместничества и техниката (T1 – T5), осигуряваща 

работата и поддръжката им: 

T1 – пътища (2), мостове (1), надлези, водостоци (1); булдозер, 

екскаватор/челен товарач (2), електроагрегат (2), моторни триони и помпи 

(14); 

Групата е конфигурирана по този начин, тъй като от линиите на 

комуникация зависи нормалното функциониране на ежедневната дейност 

в общината. Осигуряването на алтернативни възможности за движение на 

хора и материални средства или пък на способности за възстановяване на 

комуникацията чрез някои от изброените средства дава възможност на 

системата да функционира без прекъсване включително в условията на 

бедствие. Изброените елементите от транспортната инфраструктура са 

допълнителни, даващи алтернативна възможност за реакция. 

T2 - мобилни и стационарни телефони, УКВ радиостанции, средства 

за оповестяване; 
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T3 - автоматизирани работни места с възможности за видео 

наблюдение и видео конферентна връзка в органите за управление със 

съответните програмни продукти, интегрирани със системи за ранно 

предупреждение – локални и ведомствени; 

T4 - амбулатории (медицински пунктове) и центрове за настаняване, 

център (приемна за съвместна работа с МВР); колективни средства за 

защита, автомобил за спешна медицинска помощ; 

T5 - пречиствателна станция; автомобили за сметосъбиране, 

инсениратор за високотемпературно изгаряне. 

Данните за Sj отразяват цялото възможно количество средства 

(общинска собственост, частна собственост или на структури, нарастващи 

усилията на общината), които изграждат техническата база на системата и 

осигуряват максимална ефективност на функционирането ѝ. Стойностите 

за Si при състояние A4 са определени, като 10% от съответните стойности 

за Sj. 

Изследваната община е с общо 7 (седем) населени места съгласно 

приетите ограничения. Съоръженията и техническите средства в 

таблицата са обобщени за всички тях, а максималният им брой се 

получава след прибавяне на възможните нараствания от ПБЗН, от военни 

формирования за овладяване и преодоляване на последствията от бедствия 

(ВФОППБ), от фирми и предприятия. 

Факторите А, M и T, определящи състоянието на системата бяха 

представени аналитично, като за изследването се отчита, че докато 

факторите от групи А и M влияят пряко върху група T, то обратна връзка 

не съществува. 

Работоспособността на системата „малка община” може да бъде 

изразена чрез условната вероятност за функционирането ѝ Рр , в 

зависимост от наличната инфраструктура и технически средства, при 

условията създавани с нарастване на състоянията ѝ на готовност и 

възможните ситуации на територията на общината24: 

 

Pр = Р(Т / Ai Мi)  1,                         (3.3) 

 

Случайните величини изразяващи факторите и условията от група Т 

приемат дискретни стойности. Изразът (3.3) дава възможност, след като 

бъдат определени работните режими, да се опише състоянието на 

системата чрез вероятността за функционирането ѝ РT  в зависимост от 

техническите средства, при условие, че персоналът е подготвен за работа с 

тях и използването им е планирано правилно. 

 

                                                   
24 Василев Н. и Л. Цанов, Б. Митов, С. Чукова. Приложна математика, с. 25, Военно 

издателство, С., 1985. 
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Определяне, описание и характеристики на режимите за 

функциониране на системата 

 

Определяне на режимите за функциониране на системата 

При преминаването на системата от нулево в друго състояние, 

същата започва да реализира своите функции. В този аспект режимът за 

функциониране изразява определена задача, която системата решава за 

интервал от време при зададен вход. Изходът от всеки режим на работа е 

функция от въздействията, количествените и качествени параметри на 

изграждащите я инфраструктурни елементи и технически средства, 

способността на служителите ѝ да проведат планираните процедури за 

управление и от подготовката на населението. 

Определянето на режимите за функциониране дава резултатите от 

работата на системата за възможните състояния на елементите ѝ. 

Следователно, дефинирайки работните режими на системата, могат да 

бъдат получени числови резултати за нейната работа. 

Като се използват резултатите от изследването на факторите, 

влияещи върху състоянието на системата, е определена вероятността за 

нейната работа, за всеки режим на функциониране. 

Използвайки израза (3.3), чрез заместване на стойностите за всяко Si, 

Sj и Pi от табл. 3.1 във формула (3.2), се получава вероятността за 

функциониране на системата в зависимост от изграждащите я 

инфраструктурни елементи и технически средства. 

За да бъде използван показания метод са определени работните 

режими на системата спрямо условията в групите A и M.  

Тъй като Ti е функция от Ai, при изпълнение на условията на Mi 

получените комбинации могат да бъдат разглеждани като работни режими 

за функциониране на системата спрямо ситуациите в района на общината. 

 

Описание и характеристики на работните режими 

Работният режим е съвкупност от условия, в които системата работи 

и определя изпълнението на задачите ѝ за даден интервал от време, при 

зададен вход. 

Използвайки дефинираните три фази на функциониране на 

системата – до момента на възникването, по време на овладяването и в 

периода на преодоляване (възстановяване) на последствията от 

бедствието е определена информацията, която постъпва на входа на 

системата. 

Режимите, в които системата функционира до момента на 

възникване на бедствие, т.е. в първата фаза са А1M1;2 и 3 и A2 M1;2 и 3. На 

входа на системата за цитираните режими постъпват еднотипни данни, 

характерни за работата ѝ в условията на анализ и оценка на актуалната 

ситуация в общината – за финансовото състояние, за инфраструктурата, за 
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нивото на изпълнение на дейностите от предишната администрация и др. 

Създава се организацията за начало на изпълнение на новата управленска 

програма. Новите членове в управленския екип навлизат в текущата 

ситуация, за необходимите корекции при евентуалната промяна в профила 

на риска.  

Втората група режими от първата фаза са А3 M1, А3 M2 и А3 M 3. В тях 

системата ще функционира, когато елементите ѝ са в състояние на 

готовност “Оптимално”. В този случай входът на системата се описва с 

данни от типа на тези в първата група режими, но с по-голяма честота и 

по-конкретни.  

Втората фаза се характеризира с условията за работа на режимите 

А4M1, А4M2 и А4M3. Това е състоянието на системата по време на 

възникване на бедствие. На входа на системата ще постъпват данните от 

информационните потоци I1, I2 и I3, реализирани от средствата за събиране 

и предаване на данните за текущата обстановка на територията на 

общината (фиг. 3.4.). 

Третата област се характеризира с условията за работа на режимите 

А5M1, А5M2 и А5M3. Това е състоянието при което системата възстановява 

възможностите си след възникване на бедствие.  

След като е описан входа на системата, чрез използване на 

разгледания метод ще бъде определена вероятността в проценти системата 

да изпълнява предназначението си за всеки работен режим. Съгласно 

направените допускания плановете, процедурите и персонала са 

приведени в оптимално състояние през етапа на подготовката и 

ефективността на системата ще зависи от своевременното привеждане в 

действие на планираните дейности и максимално използване на 

възможностите на инфраструктурата и техническите средства, както и на 

нарастването на усилията чрез включване на ресурси от други ведомства и 

организации. Така например, изчисленията за режим А2M2 се определят от 

състояние “Начално”, в което се намират елементите на системата. М2 

изразява, че на територията на общината има инфраструктурни обекти и 

съоръжения, генериращи риск без да има структури на национални 

ведомства и елементи, които могат да подпомогнат работата на системата. 

Като се отчитат стойностите за Si спрямо А2 от табл. 3.1 и чрез заместване 

във формула (3.2) се получава: 
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Полученият резултат за режим А2M2 показва, че системата е в 

състояние да изпълни целевата си функция 60 %, ако при условията на 

този режим на функциониране възникне бедствие, авария или катастрофа. 

С програмата Microsoft Excel е изчислена работоспособността на 

системата за всички режими на функциониране. Работоспособността на 

системата за останалите режими за К= 0,95 е показана на фиг. 3.5., а 

резултатите от изчисленията при К = 0,95 и 0,8 са дадени в табл. 3.2. 

 

 

Фиг. 3.6. Работоспособност на модела на системата „малка община” 

за различните състояния 

 

Таблица 3.2. 

 

Режим на 

функциониране 

Работоспособност на системата „малка 

община”, (%) 

 K = 0,95 K = 0,8 

А1MТн 25 21 

А2MТ 48 40 

А3MТ 83 70 

А4MТ 73 62 

А5MТ 82 69 

средно 62 52 

 

Числени стойности на работоспособността на системата „Малка 

община“ 
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Определянето и изследването на режимите за функциониране на 

системата „Малка община” показва следното: 

1. Определящи за ефективността на работата на системата са 

честотата и достоверността на данните, които въвеждат на входа ѝ 

изграждащите я технически средства и обективния им анализ, на основата 

на който се вземат решенията от органите за управление. 

2. Критично състояние за системата е преходът и функционирането 

на елементите ѝ в началния период на работата на новата общинска 

администрация. В този етап актуализацията на данните за обстановката 

ще е затруднена, информацията няма да е пълна. Възможностите за 

използване на инфраструктура и съоръжения може да са ограничени. 

3. Изграждането на системата след актуализиране на текущата 

информация за ситуацията в общината с използване на допълнителни 

ресурси ще е определяща за повишаването на работоспособността ѝ. 

Резултатите от изследването показват, че предложената 

функционална структура, инфраструктура и технически средства, 

използвани в модела на системата за „Малка община”, позволяват 

своевременно събиране, обмен и анализ на данните за ситуацията в 

района. Това осигурява обективна оценка на обстановката и вземане на 

целесъобразни решения за провеждане на процедури за управление на 

процеса на местно самоуправление и риска от бедствия и аварии.  

Изследването на модела на системата илюстрира възможностите на 

системата да изпълни функциите си по осъществяване на процеса на 

местно самоуправление, да осигури неговата непрекъснатост по време на 

бедствие и да защити населението в условията на неблагоприятни 

антропогенни и природни фактори. 

 

Изводи от трета глава 
1. Направените изследвания показват, че по-високите възможности 

на системата „малка община” се дължат на реализирането на създадените 

при подготовката способности, на изградените връзки със структурите на 

изпълнителната власт и на възможностите за използване на различни 

източници на поддръжка: службите за спешно реагиране, доставчиците на 

основни стоки и услуги, на юридически лица, включително такива с 

нестопанска цел, и други, имащи отношение към намаляването на риска. 

2. Съпоставянето на вида и съдържанието на процедурите за местно 

самоуправление показва, че критични за крайния резултат от процеса са 

тези, свързани с анализа на рисковете за сигурността в общината и 

осигуряването на ресурси за управлението им. 

3. Отчитането на условията и желания краен резултат от процеса на 

местно самоуправление при изграждането на системата „малка община” 

във функционално, структурно и технологично отношение ще осигури 

изпълнението на задачите и постигането на поставената ѝ цел. 
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III. ОБЩИ ИЗВОДИ, РЕЗУЛТАТИ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

 

Общи изводи 

1. Анализът на съществуващата законова и нормативна база и 

опитът в областта на местното самоуправление на общини от четвърта и 

пета категория („малки общини”) показват, че за тях не са отчетени 

специфичните условия на вътрешната среда за сигурност и рисковете при 

управлението им. За ефективно осъществяване на процеса на местно 

самоуправление и е необходимо изграждането на организирана система, 

съобразена със значението на „малката община” като обект на 

националната сигурност. 

 

2. Определящо значение за правилната организация имат 

информационните ресурси на системата. Организацията на базата на 

оценения риск в района дава възможност за определяне на параметрите на 

техническите средства и инфраструктурата и останалите необходими 

ресурси. 

 

3. За ефективното организиране на системата „малка община” е 

необходимо да бъде променена законовата и нормативна база, 

регламентираща задълженията на длъжностните лица, йерархическите 

връзки между различните структури и необходимия минимум от ресурси 

за управлението. 

 

4. Обучението на служителите, внедряването на възприети на 

национално ниво методики и софтуерни продукти за оценка на риска и 

осигуряване на минимум от необходимите инфраструктурни елементи и 

технически средства ще осигури непрекъсваемост на процеса на местно 

самоуправление в условията на съществуващите заплахи за вътрешната 

сигурност. 

 

Резултати 

Проведените анализи и изследвания в дисертационния труд могат да 

бъдат обобщени в следните резултати с оригинален принос: 

 

Научни резултати: 

1. Доразвита е теорията за сигурността, като е обосновано 

значението на „малката община” като обект на националната сигурност. 

 

Научно-приложни резултати: 

1. Разработен е обобщен модел на система „малка община”. 

 



39 

 

2. Определени са режимите за функциониране на системата „Малка 

община” и са предложени механизми за осигуряване на непрекъсваемост 

на процеса на местно самоуправление. 

 

3. Обоснована е необходимостта от диференциране на общините по 

категории в закони и нормативни актове, регламентиращи местното 

самоуправление, които могат да бъдат инициатива на законодателни 

промени. 

 

Заключение 

Направеното изследване доказва липсата на способности на местна 

власт на общините от четвърта и пета категория да осъществяват реално 

процеса на местно самоуправление. Особено критичен момент в този 

процес реакцията на общинската администрация при възникване на 

бедствия, аварии и катастрофи. 

Получените резултати категорично потвърждават работната 

хипотеза че независимо от безпрецедентните промeни и глобализацията на 

съвременната епоха, както и повишaването на взаимната обвързаност и 

зависимост малките общини са ключов фaктор за институционална 

устойчивост и съхранената държавност и текущото им състояние е 

негативен фактор за националната сигурност. 

Промените във вътрешната среда за сигурност предполагат промени 

в организацията на местното самоуправление. Анализът показва, че това е 

област, в които е необходимо да се работи за развитие на концептуалната 

база и преработка на законовите инструменти с отчитане на специфичните 

уязвимости на този тип административно-териториални единици. В 

предложения в дисертационния труд модел на система „малка община” са 

адаптирани основни моменти от теорията на сигурността, в частност на – 

националната сигурност и управлението на риска. 

Моделът отразява действащата законова и нормативна база. Той 

отчита условията и факторите, които рефлектират върху функционирането 

на системата, свързани вътрешната среда за сигурност, както и актуалните 

социално-икономически проблеми на обществото. Отразява 

необходимостта от реално координиране на усилията и работата на 

структурите на общинско, областно и национално ниво, както и 

използването на възможностите на различни институции за поддръжка и 

нарастване на усилията на структурите на местното самоуправление в 

процеса на осъществяването му. 

Резултатите от решаването на поставените задачи потвърждават 

хипотезата, че промените в подходите и моделите за управление на 

общините трябва да се интегрират в адаптивна система, съответстваща на 

променливите условия, в които функционира. 
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Пример за такава е предложената в дисертацията система „малка 

община”. За нейната организация е разработена функционална схема на 

основата на оценката на риска във вътрешната среда за сигурност. 

Формулирани са задачите за осъществяване на местното самоуправление, 

определено е конкретното им съдържание, обвързано необходимия 

минимум от ресурси за изпълнението им. 

За регламентиране на същността, целите и задачите на системата за 

„малка община” следва да се преработят следните закони и наредби: 

Закон за устройство на територията, Закон за административно-

териториалното устройство на Република България, Закона за МВР; Закон 

за местното самоуправление и местната администрация, Закон за защита 

при бедствия, Закон за публичните финанси, Закон за държавната 

собственост, Закон за общинската собственост, Закон за водите, Закон за 

публичните финанси, Закон за общинските бюджети. 

Необходимо да се регламентира целевото обучение за допълнителна 

квалификация на длъжностни лица от общините от четвърта и пета 

категория. 
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