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І. Обща характеристика на дисертационния труд  

Необходимост и актуалност от дисертационното изследване 

Развитието на науката и ускореният научно-технически прогрес 

заедно с великите достижения на човешката цивилизация създават 

предпоставки за разнообразяване и повишаване на рисковете и заплахите за 

здравето на хората. Затова сред най-значимите условия за успешно 

функциониране на всяка съвременна социална система с нейните елементи 

– човека, семейството, общината, държавата, както и за повишаване на 

просперитета и благополучието на цялото общество е наличието на 

ефективна и непрекъснато работеща публична система за здравеопазване. 

Независимо, че системите за здравеопазване в държавите-членки на ЕС са 

изградени и финансирани по различни начини, тяхното основно 

предназначение, ръководни принципи и ценности са общи: намиране и 

прилагане на модел, който да предостави разширен достъп до необходимите 

за обществото висококачествени здравни грижи на достъпни цени.  

Състоянието на здравеопазването във всяка държава е резултат от 

влиянието на множество икономически, политически, биологически и 

социални фактори, а на свой ред то влияе върху всички сфери на 

обществения живот. Под здравеопазване най-широко се разбира прилагане 

на сложен комплекс от политически, социални, икономически и медицински 

мерки за опазване и повишаване качеството на общественото здраве. 

Причини за естествения спад на броя на населението на страната за 

последните години от около два милиона души наред с влошените 

демографски показатели, застаряването на населението в страната, 

неравномерното и забавено повишаване на икономическото благосъстояние 

на държавата и обществото е и затруднения достъп до центровете на 

системата на здравеопазването. 

След промените през 1990 г. в българското общество се формира 

обществен консенсус за необходимостта от провеждане на истинска здравна 

реформа, поради което са правени множество опити за промяна на 

съществуващата система за опазване на общественото здраве. В 

Концепцията за по-добро здравеопазване от 2010 г., освен ситуационен 

анализ на здравната система в България са разработени и насоки за нейната 

промяна на базата на общи принципи и приоритети за постигане на целите 

на реформите в здравеопазването. В документа са отчетени редица 

негативни тенденции: повишена здравна несигурност на обществото; 

нарушен интегритет на системата на здравеопазването; непълно здравно 
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законодателство; липса на координация между първичната медицинска 

помощ, специализираната извънболнична помощ, болничната помощ и 

спешната помощ; превишение на стойността на прилагания модел за 

здравно осигуряване над държавното финансиране на системата; 

нерационално внедряване на пазарни механизми и преобразуване на 

публични лечебни заведения в търговски дружества; разширяване обема на 

обществено-финансираните здравни услуги; неефективно изразходване на 

ограничените здравни ресурси; внедряването на клиничните пътеки като 

механизъм на финансиране; заложени максимални очаквания от реформата, 

пораждащи обществена неудовлетвореност от здравеопазването; липса на 

обвързаност между частните и обществените здравни интереси, нисък 

управленски капацитет и диспропорции в заплащането на медицинския 

персонал.  

В отговор на разкритите недостатъци е предвидено преустановяване 

на негативните тенденции и повишаване на националната здравна сигурност 

чрез издигане ролята на държавното регулиране, подобряване на 

интегритета, структурата и ефективността на управлението на националната 

здравна система и чрез консенсус при вземане на здравно-политически 

решения. В резултат се очакват удовлетвореност на населението и 

медицинския персонал, качествена и достъпна медицинска помощ и 

медицински услуги и ефективно използване на финансовите средства в 

здравеопазването. 

Актуалността на изследваната тема се обуславя от необходимостта 

от проучване и анализ на нормативните, функционалните и организационни 

аспекти на способностите на здравната система за медицинско осигуряване 

чрез оказване на неотложна медицинска помощ при кризи и извънредни 

ситуации. Изследването е в отговор на потребностите от: разкриване на 

съществуващите неясноти в тълкуването и прилагането на правните норми; 

прилагане на системен научен подход към изучаването на проблемите, 

свързани с организацията и управлението на здравеопазването при кризи.  

Значимостта на изследването се определя от научния отговор на 

потребността от концептуално, нормативно и структурно решаване на 

няколко основни проблема в тази област. Използването на изградената в 

страната Единна спасителна система за действие при извънредни ситуации 

не отчита спецификата и съществените различия между „бедствие“ и 

„криза“. Нейната нормативна рамка не осигурява продължително 

всеобхватно медицинско осигуряване при мащабни кризи. Описанието на 
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системата в Закона за защита при бедствия1 е концентрирано не върху 

управлението, а върху координацията на действията на елементите на 

системата. С оказването на неотложна медицинска помощ за ограничаване 

и ликвидиране на възникнали епидемии и епизоотии от заразни и паразитни 

болести се изчерпват задълженията на медицинското осигуряване. Ето защо 

е необходимо цялостно концептуално и нормативно изграждане на система 

за управление на кризи и като част от нея – подсистема за медицинско 

осигуряване при подобни многопланови, крупномащабни, негативно 

развиващи се кризисни ситуации, които засягат много сфери на 

обществения живот. 

Основна научна хипотеза на настоящото изследване е: 

Разкриването, анализите и оценката на нормативни и организационни 

проблеми на управлението на здравеопазването при кризи са силна научна 

мотивация за търсене на решения за повишаване на неговата ефективност в 

рамката на национална система за управление на кризи и извънредни 

ситуации. Потвърждение на състоятелността на хипотезата е наличието и 

доказаната функционалност на подобни системи не само в други държави, 

но и съюзните системи за управление на кризи на НАТО и Европейския 

съюз.  

Разрешени научни проблеми: доказване на потребността от 

използване на специална методика за оценка на способностите на системата 

за здравеопазване и нейната готовност за активно прилагане на мерки за 

управление при крупномащабни и продължителни медицински ситуации, и 

научно обосноваване на модел за изграждане на система за управление на 

здравеопазването на страната при кризи.  

Обект на дисертационното изследване са способностите на системата 

за здравеопазване на Република България и в частност на системата за 

неотложна медицинска помощ, и тяхната готовност за участие в процеса на 

управление на кризи и извънредни ситуации.  

Предмет на дисертационното изследване е пригодността на 

съществуващата нормативна база, структурна организация и оперативност 

на управлението на националната система за здравеопазване и потребността 

от нейното концептуално, нормативно и структурно усъвършенстване за 

активно участие в процеса на управление на кризи. 

Цел на дисертационния труд: Извършване на задълбочен анализ и 

специализирана научна оценка на настоящото състояние на нормативната 

                                                 
1 Закон за защита при бедствия, 2018 г.;  
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уредба, структурната организация и функционирането на системата на 

здравеопазването при кризи, както и разработване на аргументирани 

предложения за усъвършенстване на нейното управление.  

Основни задачи на дисертационното изследване: 

1. Разкриване актуалното състояние на теоретичните и нормативните 

основи на управлението на системата за здравеопазване при кризи и 

представяне на основните концептуални подходи към нейното ситуационно 

управление при кризи и извънредни ситуации. 

2. Изследване на текущото състояние на системата за управление на 

здравеопазването при кризи, анализи и оценки на възможностите за 

въвеждане на ситуационно управление за повишаване общата ефективност 

и реактивността на цялата система за здравеопазване при управлението на 

кризи. 

3. Извеждане и предлагане на подходи и направления за повишаване 

ефективността на системата за управление на здравеопазване при кризи и 

извънредни ситуации чрез развитие и усъвършенстване на правно-

нормативната уредба и предложение за въвеждане на блоков модел за 

ситуационно управление на здравеопазването при кризи и извънредни 

ситуации. 

Научноприложен инструментариум за провеждане на 

изследването: 

• критичен преглед, оценки, различни форми за сравнителен анализ, 

синтез, дедукция на информация от национална и съюзна нормативна 

уредба и литературни източници; 

• емпирично изследване на текущите функционалност и способности 

на системата за здравеопазване; 

• анализ на национални и съюзни статистически данни, и получените 

от емпиричното изследване резултати; 

• методики за експертна оценка; 

• изследване на национални и съюзни документи, и на литературни 

източници в областта на управлението на здравеопазването при кризи. 

Основни източници на информация за провеждане на настоящото 

изследване са наличните документи от нормативната база, концепции, 

стратегии и планове за развитие на структурата и практиките на управление 

на системната за здравеопазване в процеса на управление на кризи в 

Република България, публикувани научни и теоретични разработки, 
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статически данни и информация, добри практики и положителен опит на 

управлението на публичните системи на други държави.  

Очаквани резултати от научното изследване са разработването на 

научнообосновани предложения за анализ, оценка на функционалността и 

усъвършенстване на нормативната уредба, организационната структура и 

практиките на управлението на системата на здравеопазването в рамките на 

изграждане на национална система за управление на кризи в Република 

България. Очакваните научни и научноприложни приноси ще бъдат 

използвани за обогатяване на теоретичните основи на управлението на 

системата на здравеопазването за функциониране в условията на кризи и 

извънредни ситуации, за усъвършенстване на нормативната уредба и 

програмите за обучение в предметната област на управлението на кризи. 

Ограничения: Предвид обширната област на управлението на кризи 

и ролята и мястото на системата за управление на здравеопазването в нея, 

основните усилия в изследването са фокусирани единствено върху: 

 Изследване на теоретичните основи и добрите практики за 

изграждане и функциониране на система за устойчиво управление на 

здравеопазването при кризи и извънредни ситуации; 

 Изследване на функционалността и способностите на настоящата 

система за здравеопазване на Република България за участие в процеса на 

управление на кризи и извънредни ситуации; 

 Разработване на предложения за усъвършенстване на управлението 

на здравеопазването в условията на кризи и извънредни ситуации. 

ІІ. Структура, обем и съдържание на дисертационния труд  

Дисертационният труд е изграден със следната структура: увод, три 

глави, общи изводи, заключение, цитирани и използвани източници и 

приложения. Общият обем е от 176 страници, в това число 27 таблици, една 

фигура, 89 източници на български, английски и руски език, както и 31 

страници приложения.  

Съдържанието на дисертационният е представено:  

Съдържание 2 

Увод  3 

1. Първа глава: Основи на управлението на системата на 

здравеопазването при кризи 

10 

1.1. Водещи тенденции в развитието на извънредни ситуации в 

световното здравеопазване 

10 

1.2. Основни характеристики на системата на здравеопазване на 

Република България 

20 
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26 
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45 
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системата на здравеопазването при кризи и извънредни 
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45 
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51 
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ІІІ. Кратко изложение на дисертационния труд 

Структурата на дисертационното изследване включва увод, три глави, 

заключение и приложения. В Увода са представени необходимостта от 

подобно дисертационно изследване, обусловена от нарастващия брой 

здравни предизвикателства и актуалното състояние на националната 

система за справяне с тях, актуалността чрез необходимост от проучване и 

анализ на нормативните, функционалните и организационни аспекти на 

способностите на здравната система за медицинско осигуряване за оказване 

на неотложна медицинска помощ при кризи и извънредни ситуации. 

Значимостта на изследването е определена с потребността от научен 

отговор с концептуално, нормативно и структурно решаване на основни 

проблеми. Формулирана е основна хипотеза и са представени научни 

проблеми, разрешени чрез основните задачи на изследването. В 

структурирания подход към изследването последователно са представени 

обекта, предмета, основната цел и използвания научноприложен 

инструментариум, а също така основните източници на информация, 

очакваните резултати, приложените допускания и ограничения. 

Първа глава на дисертацията разглежда основите на управлението на 

системата за здравеопазване при кризи. В нея са обобщени водещи 

тенденции в развитието на извънредни ситуации в световното 

здравеопазване, които се формират от влиянието на промените на климата 

и ускореното замърсяване на въздуха които разнообразяват и повишават 

броя на инфекциозните и неинфекциозните заболявания с очаквания на 

СЗО2 от 2030 г. до 2050 г. само недохранването, маларията, диарията и 

топлинния стрес в резултат от изменението на климата да доведе до 

допълнителни 250 000 смъртни случая годишно. Същевременно разходите 

за възстановяване на здравето ще възлязат на 2-4 милиарда долара годишно 

до 2030 г. с невъзможност за справяне без външна помощ.  

Изведено е, че редуцирането на вредните емисии на парникови газове 

може да се осъществи чрез прилагане на скъпоструващи мерки: екологично 

чист транспорт, възстановими източници на енергия и екологично чисти 

храни. Представени са усилията на международната общност за справяне с 

влиянието на промените в климата в Рамковата конвенция на ООН, насочена 

към ограничаване на повишаването на температурата и изменението на 

климата в световен мащаб и справяне с последствията от тях, ратифицирана 

от България. Парижкото споразумение е глобално споразумение по 

                                                 
2 Climate change and health, https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/climate-change-and-health;  

https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/climate-change-and-health
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въпросите на изменението на климата, което обхваща всички държави, 

неговото ратифициране, изпълнение и влизане в сила през 2020 г.3  

Водещи тенденции с негативно въздействие върху системите за 

здравеопазване са няколко. Повишената честота на разпространение на 

глобални грипни пандемии е вследствие на рисковите фактори: пушене, 

недостатъчна физическа активност, повишена консумация на алкохол, 

нездравословно хранене и замърсяването на въздуха. Друга тенденция е 

повишената нестабилност и уязвимост на националните системи за 

реагиране при извънредни ситуации в здравеопазването, за което е 

необходимо постоянно наблюдение на грипни и други вируси с пандемичен 

потенциал, разработване и прилагане на мерки за реагиране, укрепване на 

здравните системи, повишаване на готовността за разкриване и реагиране 

при възникване на огнища на болести, провеждане на задължителна 

имунизация. Развитието на други тенденции, които се нуждаят от постоянно 

наблюдение са повишаването на антимикробната резистентност, 

повишаването на резистентността на опасни патогени например вируса на 

Ебола с конкретни примери. Изведени са фактори с влияние за повишаване 

на резистентността - разрушена инфраструктура на обществено 

здравеопазване; повишена мобилност на населението; липса на медицински 

персонал; културни различия; проява на вируси с различни клинични и 

епидемиологични характеристики и др. Значим проблем е липсата на 

системи за първична медико-санитарна помощ с повишена устойчивост, 

като първи ешелон на медицинската помощ. За развитие на тези системи е 

необходимо: редуциране на изолацията и социалното неравенство; реформи 

на здравните услуги, политиката, диалога и сътрудничеството в 

здравеопазването. Тревожна тенденция е нарастващото недоверие към 

ваксините. Ваксинацията е сред най-икономичните ефективни начини за 

превенция на заболяване и позволява предотвратяване на 2 до 3 милиона 

смъртни случая годишно, при нейното глобално прилагане биха могли да се 

избегнат допълнително още 1,5 милиона смъртни случая4. Нараства броят 

на заболяванията от денга, на въздействието на Синдрома на придобита 

имунна недостатъчност (СПИН, ХИВ) е изложено 40% от населението в 

света.  

Разкритите негативни тенденции с нарастващо влияние на редица 

фактори върху състоянието на системата за здравеопазване на Република 

                                                 
3 European Council conclusions on the Paris Agreement on climate change, 22/06/2017, 

https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2017/06/22/euco-paris-agreement/;  
4 Immunization coverage, https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/immunization-coverage;  

https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2017/06/22/euco-paris-agreement/
https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/immunization-coverage
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България. Реформите на държавата са насочени към редуциране на 

основната всеобхватна роля на висококвалифицираната болнична помощ. 

Досега резултатите не са окуражаващи, основни недостатъци на системата 

са неосигуряване на адекватен достъп на цялото население до здравни 

услуги и тяхното качество. Предотвратимата смъртност в България е 

значително висока, което измерено заедно с честота на преживяемост и 

излишни хоспитализации разкрива значителна потребност и нереализирана 

възможност за повишаване на качеството и координацията в системата за 

предоставяне на здравните услуги за населението. Широкият спектър от 

икономически и социални предизвикателства - бързото застаряване на 

обществото, недостатъчните доходи, професионалната миграция и 

недостигът на висококвалифицирана работна сила изисква незабавни 

реформи за повишаване цялостната ефективност на системата.  

С прилагането научно-експертен подход е необходим анализ и оценка 

на основните характеристики, които определят ефективността на 

функциониране на националната система за здравеопазване. В първата част 

са представени и основните характеристики на системата за обществено 

здравеопазване. Здравната система е разгледана като сложна социална 

система, изградена от множество самостоятелни подсистеми в съвкупно 

взаимодействие. С прилагането на системния подход към изучаването на 

сложни системи, здравната система може да се определи като сложна 

система от медицинска и немедицинска подсистеми, които се намират 

в непрекъсната връзка и взаимодействие за формиране на общо 

системно качество - осигуряване на здравето както на всеки отделен 

човек, така и на обществото. Медицинската подсистема на здравната 

системата включва медицинската помощ, денталната помощ, медицинската 

профилактика, лекарственото снабдяване и медицинското образование. 

Немедицинската подсистема на здравеопазването обхваща икономическата, 

политическата, правната и културологичната системи в страната.  

Съгласно действащото законодателство на Република България, 

„системата за здравеопазване включва лечебните заведения по Закона за 

лечебните заведения, здравните заведения по Закона за здравето и Закона за 

лекарствените продукти в хуманната медицина, както и държавните, 

общинските и обществените органи и институции, на които са делегирани 

задачи за организация, управление и контрол на дейностите по опазване и 

укрепване на здравето“5. Основни направления на дейността на системата 

                                                 
5 Член 4 от Закона за здравето, https://www.lex.bg/laws/ldoc/2135489147;  

https://www.lex.bg/laws/ldoc/2135489147
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са: опазване здравето на гражданите и държавен здравен контрол, 

осъществяване на спешна медицинска помощ, трансфузионна хематология, 

стационарна психиатрична помощ, медико-социални грижи за деца до 

тригодишна възраст, трансплантация и здравна информация; осигуряване и 

устойчиво развитие на здравните дейности в лечебните и здравните 

заведения и медицинска експертиза.  

Системата за социално здравно осигуряване в Република България е 

силно централизирана. Основните задължения за формирането и 

реализацията на здравната политика са възложени на Министерството на 

здравеопазването, а управлението на осигуряването и достъпа до неспешна 

медицинска помощ са делегирани на Националната здравноосигурителна 

каса (НЗОК). По данни на Министерството на финансите6, високият дял на 

неосигурени граждани се запазва постоянно висок – варира от 711 000 през 

2010 г. 2013 г. до 719 000 през 2017 г. Съгласно Закона за здравното 

осигуряване7, гражданите губят осигурителни права когато не са заплатили 

три месечни вноски през предходните 36 месеца, което излага на риск най-

уязвимите социални групи като безработни, бедните, ромското население, 

от което 35 % не са здравно осигурени. 

Друга базова характеристика на здравеопазването е ефективността на 

публичната система за предоставяне на здравни услуги на гражданите, която 

се оценява чрез проследяване на наличните данни за измерване 

функционирането на системата: предотвратима смъртност8 от 

сърдечносъдови заболявания. Показател за децентрализация на системата 

здравеопазването е повишеното ниво на ненужна хоспитализация. Той 

разкрива недостатъчно развита система, повишено недоверие в първичната 

медицинска помощ, липса на синхрон в управлението и координацията в 

цялата система. Резултати разкриват наличие на прекомерна натовареност 

на болничните заведения, влияеща върху качеството на болничната помощ. 

Друг показател е нестабилното финансиране и ограниченият достъп на 

населението от селските райони до квалифицирана медицинска помощ. Той 

е предпоставка за ниски нива на скрининг за раковите заболявания. 

Показателят нива на ваксиниране е с ниски стойности, имунизирането на 

децата, в сравнение със средното за ЕС, е започнало да се понижава. 

                                                 
6 Писмен отговор на въпрос относно: брой на здравно неосигурените лица, 

https://www.minfin.bg/bg/wreply/2019-02-28;  
7 Закон за здравното осигуряване, 

http://www.mh.government.bg/media/filer_public/2018/01/16/zakon_za_zdravnoto_osigurqvane.pdf; 
8 Б.А..Смъртни случаи за определени възрастови групи и според специфични заболявания, които могат 

да бъдат избегнати при по-ефективна профилактика и медицински интервенции; 

https://www.minfin.bg/bg/wreply/2019-02-28
http://www.mh.government.bg/media/filer_public/2018/01/16/zakon_za_zdravnoto_osigurqvane.pdf
http://www.mh.government.bg/media/filer_public/2018/01/16/zakon_za_zdravnoto_osigurqvane.pdf
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Качеството на здравеопазването зависи от показателя материално и 

техническо осигуряване на системата. Оценява се от система за мониторинг 

и оценка на качеството, в която достъпът до информация за степента на 

технологична и материално техническа осигуреност е ненадежден.  

Анализът и синтезът на основните характерни черти на националната 

система за здравеопазване предполага изучаване на съвременните подходи 

за повишаване на нейната ефективност, включително чрез изследване на 

подходите за концептуализация на механизмите за осигуряване 

възможности на системата за поддържане на готовност за прилагане на 

мерки за реагиране при кризи и извънредни ситуации.  

В първата част на дисертацията са представени теоретичните основи 

на медицината на извънредните ситуации. Създаването през 2016 г. от ЕС 

на Европейски медицински корпус за бързо реагиране при извънредни 

ситуации9 в рамките на Механизма за гражданска защита е насочено към 

мобилизиране на специални медицински екипи и оборудване при 

извънредни ситуации в Съюза и извън него. В дисертацията е направена 

кратка историческа ретроспекция на развитието на спешната медицинска 

помощ от описания на спешни състояния върху месопотамски клинописни 

глинени плочки, през войните през XVIII и XIX в. до съвременните 

медицински практики в управление на извънредни ситуации. Отчетено е 

развитието на услугата Бърза помощ и създаването на спешния телефонен 

номер от средата на 20 век. В ретроспекцията са включени достъпни данни 

за развитието на родната спешна медицина през вековете до създаване на 

Института за бърза медицинска помощ „Н. И. Пирогов“. Медицинската 

помощ при извънредни ситуации възниква като медицинската специалност 

за оказване на специализирана помощ при заболявания или наранявания, 

изискващи незабавна медицинска помощ. Тя се практикува в спешни 

болнични отделения, предболничните центрове, спешни медицински 

служби и отделения за интензивно лечение, но може да бъде задължение и 

на структури за оказване на първична помощ, например клиники за спешна 

помощ.  

За теоретичното пояснение на системата за оказване на помощ при 

извънредни ситуации, възникващи като внезапни събития при които има 

загинали или ранени, болни в тежко състояние, е създадена концепцията за 

медицината на извънредните ситуации. Те са медицински ситуации, при 

които функциониращата в мирно време система за здравеопазване на 

                                                 
9 European Medical Corps, https://ec.europa.eu/echo/what-we-do/civil-protection/european-medical-corps_en;  

https://ec.europa.eu/echo/what-we-do/civil-protection/european-medical-corps_en
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държавата не може да се справи на терен с масово пострадали и жертви, 

поради което е необходимо изграждането на специализирана система за 

реакция в подобни ситуации. Медицината на извънредните ситуации е 

специализирана област с основна задача организирано предоставяне на 

медицинска помощ на масово пострадалите или болни при извънредни 

ситуации. 

Англоамериканският модел спешната медицина10 е оперативен 

домейн за оказване на помощ от хирурзи и общопрактикуващи лекари като 

отделна специалност със собствени програми за обучение и съответните 

академични длъжности. С френско-германският модел спешната 

медицинска помощ се предоставя директно от анестезиолози за критична 

реанимация, хирурзи, специалисти по вътрешна медицина, педиатри, 

кардиолози или невролози. В Руската федерация действа специализирана 

служба на медицина на катастрофите11, част от структурите на 

Министерството на здравеопазването на страната, която взаимодейства с 

аварийно-спасителните екипи на Министерството на извънредните 

ситуации. Медицината на катастрофите се разглежда като отрасъл на 

медицината, изграден върху система от научни знания и 

практикоприложни дейности за опазване живота на хората, 

осигуряване на здравна помощ при аварии, катастрофи, природни 

бедствия и епидемии, предотвратяване и лечение на заболявания, 

предизвикани от извънредни ситуации, медицинско осигуряване и 

възстановяване на аварийно-спасителните екипи. Тя е подсистема на 

Единната държавна система за предотвратяване и реагиране на извънредни 

ситуации, управлявана от Министерството на здравеопазването и 

социалното развитие на Руската федерация.  

Основните цели на медицината на катастрофите са: прилагане на 

единна политика за редуциране на последствията за здравето при 

извънредни ситуации; прогнозиране на социално-хигиенните последствия 

от извънредни ситуации; разработване на препоръки за намаляване на 

негативното въздействие върху условията на живот; организиране на 

медицинска евакуация на населението при извънредни ситуации; 

предоставяне на доболнична и болнична помощ на пострадали; прилагане 

на санитарно-хигиенни и противоепидемични мерки в зоните на извънредни 

ситуации; медицинско осигуряване и медицинска помощ за спасители; 

                                                 
10 The Origins of Emergency Medicine in the U.S., https://www.sermo.com/the-origins-of-emergency-medicine-

in-the-u-s/; 
11 Медицина катастроф, https://fireman.club/inseklodepia/meditsina-katastrof/;  

https://www.sermo.com/the-origins-of-emergency-medicine-in-the-u-s/
https://www.sermo.com/the-origins-of-emergency-medicine-in-the-u-s/
https://fireman.club/inseklodepia/meditsina-katastrof/
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обучението на населението, подготовка на личния състав на аварийно-

спасителните екипи за оказване на първа помощ при извънредни ситуации.  

Формирането на концептуален подход към изграждането на система 

за медицинско осигуряване на извънредните ситуации изисква представяне 

на теоретичните основи и характеристиките на тези ситуации. 

Последователно от нормативните документи са изведени дефинициите за: 

„Бедствие е значително нарушаване на нормалното функциониране на 

обществото, предизвикано от природни явления и/или от човешка дейност 

и водещо до негативни последици за живота или здравето на населението, 

имуществото, икономиката и за околната среда, предотвратяването, 

овладяването и преодоляването на което надхвърля капацитета на системата 

за обслужване на обичайните дейности по защита на обществото“ 12. 

Липсата на ясна нормативна дефиниция за извънредна ситуация провокира 

нейното разглеждане като ситуация върху определена територия, 

възникнала в резултат на бедствие, технологична катастрофа, авария, 

природно бедствие, чието негативно развитие може да предизвика или 

причини човешки жертви, да увреди човешкото здраве и околната среда, да 

нанесе значителни материални щети и да наруши нормалните условия за 

функциониране на обществото.  

В действащия закон13 природните явления са представени като 

явления с геоложки, хидрометеорологичен и биологичен произход от типа 

земетресения, наводнения, движения на маси, бури, градушки, големи 

снежни натрупвания, замръзвания, суши, горски пожари, масови 

заболявания от епидемичен и епизоотичен характер, нашествия на 

вредители и други подобни, причинени от природни сили. Инцидентът е 

представен като „непредвидимо или трудно прогнозируемо, ограничено по 

време и пространство действие, с висока интензивност на сили или 

вследствие на човешка дейност, застрашаващо живота или здравето на хора, 

имуществото или околната среда“14. Аварията се разглежда също като 

„инцидент от голям мащаб, включващ пътища, магистрали и въздушен 

трафик, пожар, разрушаване на хидротехнически съоръжения, инциденти, 

причинени от дейности в морето, ядрени инциденти и други екологични и 

промишлени аварии, причинени от дейности или действия на човека“, а 

промишлената авария вече не е инцидент, а „внезапна технологична повреда 

на машини, съоръжения и агрегати или извършване на дейности с рискови 

                                                 
12 Закон за защита при бедствия, https://www.lex.bg/bg/laws/ldoc/2135540282;  
13 Закон за защита при бедствия, https://www.lex.bg/bg/laws/ldoc/2135540282;  
14 Закон за защита при бедствия, https://www.lex.bg/bg/laws/ldoc/2135540282;  

https://www.lex.bg/bg/laws/ldoc/2135540282
https://www.lex.bg/bg/laws/ldoc/2135540282
https://www.lex.bg/bg/laws/ldoc/2135540282
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вещества и материали в производството, обработката, използването, 

съхраняването, натоварването, транспорта или продажбата, когато това води 

до опасност за живота или здравето на хора, животни, имущество или 

околната среда“.  

„Управлението при бедствия“ - процес на координиране на усилията 

на различните структури на единната спасителна система и тяхната 

съвместна работа за постигането на общата цел - овладяване на възникнало 

бедствие и защита на живота и здравето на хората, имуществото и околната 

среда. Липсват съществени елементи на процеса на управление на 

извънредните ситуации като планиране, превенция, вземане на решения, 

прилагане на стандартизирани мерки за реагиране, ситуационно управление, 

управление на последствията.  

Единната спасителна система15 е обособена структурно чрез 

включване структури на: различни министерства и ведомства, без 

уточнение, общини, търговски дружества и еднолични търговци, центрове 

за спешна медицинска помощ, други лечебни и здравни заведения, 

юридически лица с нестопанска цел, включително доброволни 

формирования и на последно място въоръжените сили, при което 

структурите запазват своите ведомствена принадлежност и управление. 

Съставни части на единната спасителна система са Главна дирекция 

„Пожарна безопасност и защита на населението“ на МВР, областните 

дирекции на МВР, Българския Червен кръст и центровете за спешна 

медицинска помощ на Министерството на здравеопазването.  

В „Медицинска помощ при спешни състояния“ вместо спешна 

медицинска помощ е дефинирано спешното състояние като „остро или 

внезапно възникнала промяна в здравето на човека, която изисква незабавна 

медицинска помощ“16, чието пояснение е сведено до оказване на: 

медицинската помощ при спешни състояния за предотвратяване на: смърт, 

тежки или необратими морфологични и функционални увреждания на 

жизнено значими органи и системи на човека.  

Извънредната медицинска ситуация може да се разглежда като 

ситуация, която възниква в резултат на аварии, катастрофи, природни 

бедствия, въоръжен конфликт. Нейна характерна особеност са наличието на 

значителен брой засегнати хора, скоротечното и съществено влошаване на 

условията на живот на населението. Управлението на тази извънредна 

                                                 
15 Закон за защита при бедствия, https://www.lex.bg/bg/laws/ldoc/2135540282; 
16 Закон за здравето, https://www.lex.bg/laws/ldoc/2135489147;  

https://www.lex.bg/bg/laws/ldoc/2135540282
https://www.lex.bg/laws/ldoc/2135489147
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ситуация изисква незабавно реагиране на специализирани сили и средства 

(екипи) за оказване на неотложна медицинска помощ, включително на 

такива, чиято постоянна дислокация е извън зоната на засегнатия от 

извънредната ситуация район, а така също и специализирано участие на 

наличните лечебни заведения и звена, за участие в управление на 

последствията и възстановяване на необходимите медицински и санитарни 

условия за населението.  

Аварията е опасно произшествие, непреднамерено предизвикан 

нещастен случай, нежелано и непланирано събитие, което би могло да бъде 

предотвратено, ако обстоятелствата, довели до произшествието, са взети под 

внимание и са предприети необходимите мерки за предотвратяването му. 

Аварията има потенциал да предизвика разрушения на даден обект или на 

околната среда, като застраши живота на хора и животни17. Опасни за 

живота и здравето на хората са мащабните технологични аварии, на 

определена територия, свързани с унищожаване на сгради, конструкции, 

оборудване, превозни средства и нарушаване на производствения или 

транспортен процес, както и с увреждане на здравето на хората и/или на 

околната среда. Катастрофите се определят като внезапно възникнало 

събитие, предизвикало човешки жертви, значително увреждане на 

човешкото здраве, унищожаване или значително увреждане на материални 

ценности и сериозни щети на околната среда. Съответно, природните 

бедствия могат да се характеризират като мащабни природни опасности или 

процеси от геофизичен, геоложки, хидроложки, атмосферни, биосферни и 

друг произход, които причиняват катастрофални последствия, нанасят 

внезапни смущения в живота на населението, водят до унищожаване и 

увреждане на материални ценности или предизвикват смъртоносни 

наранявания на хората. Природните бедствия могат да причинят различни 

аварии и бедствия. 

Медицинските извънредни ситуации носят биологичен и социален 

характер с повишена инфекциозна заболеваемост на хора, селскостопански 

животни, увреждане на селскостопанските растения от болести и вредители. 

Те могат да бъда предизвикани от въоръжени конфликти и войни, от 

природни бедствия - земетресения, наводнения, урагани, цунами, свлачища, 

кални потоци и др., да носят техногенен характер - радиационни, химически, 

биологични аварии, горски пожари и експлозии, срутвания на сгради, 

                                                 
17 Robertson, Leon S. Injury Epidemiology, Fourth Edition (Revised 2018), 

http://www.nanlee.net/Chapter%201.pdf;  

http://www.nanlee.net/Chapter%201.pdf


19 

 

аварии на пречиствателни станции за отпадни води, наводнения, 

транспортни аварии.  

Превенцията се разглежда като набор от предварително прилагани 

мерки за максимално възможно намаляване на риска от възникване на 

извънредни ситуации, а така също и за поддържане здравето на хората, за 

намаляване на размера на щетите върху околната среда, на материалните 

загуби. Мерките за управление на извънредните ситуации са насочени към 

опазване и спасяване на живота и запазване здравето на хората, намаляване 

на щетите върху околната среда и материалните загуби, както и 

ограничаване на засегнатите зони, ликвидиране на негативното въздействие 

на предизвикалите ситуациите фактори, при което зоната на извънредната 

ситуация обхваща територията, на която тя се е развила.  

Класификацията на последствията за здравето при проявата на 

извънредни медицински ситуации може да допълни изчерпателността на 

тяхната характеристика чрез определяне на съдържанието, обхвата и 

организацията на прилаганите мерки от системата на здравеопазването. В 

нея могат да бъдат включени: размерът и естеството на предизвиканите 

санитарни загуби; необходимостта на засегнатите от различни видове 

медицинска помощ; условията в зоната за провеждане на медицинска 

евакуация; санитарно-хигиенната и санитарно-епидемиологичната 

обстановка при извънредната ситуация; нарушение или прекъсване на 

дейността на медицински, превантивни, санитарни, хигиенни, 

противоепидемични институции и институции за оказване на помощ при 

заплаха за живота на населението в аварийната зоната на извънредната 

ситуация.  

Представените аргументи разкриват наличие на концептуална 

непълнота и несъвършенство на основните нормативи, чрез изпълнението 

на които е организирана реакцията и управлението на извънредните 

ситуации/бедствията, а така също от неотложна потребност от теоретично 

осъвременяване на въпросите по прилагане на нови подходи и изграждане и 

управление на подходяща система за управление на извънредни медицински 

ситуации.  

Редица примери разкриват наличието на единни системи за 

предотвратяване на проявата и управлението на извънредни ситуации, в 

рамките на които се осигурява безопасността на населението и се намалява 

размера на щетите върху националната икономика и установения начин на 

живот на обществото. Подходяща концептуална рамка за прилагане на 
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стандартизиран подход към управлението на всички извънредни ситуации е 

изграждането на национална рамка за управление на кризи, включително в 

тясно сътрудничество и взаимодействие със съюзните системи на НАТО и 

ЕС. Без да са изчерпателни, основните задачи, които нормативно могат да 

бъдат възложени са обхват на целия процес чрез обособяване както на 

превенцията, така и на управлението на извънредните ситуации и 

последствията от тях: разработване и прилагане на правни и икономически 

стандарти за гарантиране защитата на засегнатите граждани и територии; 

прилагане на мерки за предотвратяване на извънредни ситуации и 

повишаване устойчивостта на функционирането на институциите и 

съоръженията за гражданска защита при извънредни ситуации; изграждане 

и използване на системи за ранно предупреждение и оповестяване на 

населението при извънредни ситуации; готовност за действия на 

ръководните органи, силите и средствата за предотвратяване проявата и 

минимизиране на негативното въздействие на извънредните ситуации; сбор, 

обработка и обмен на информация в областта на защитата на населението и 

територията при кризи и извънредни ситуации; подготовка на населението; 

прогнозиране и оценка на социално-икономическите последствия от 

проявата на извънредните ситуации; изграждане на финансови и материални 

резерви за реагиране при кризи и извънредни ситуации; предоставяне на 

експертиза, управление и контрол в областта на защитата на населението и 

територията от извънредни ситуации; прилагане на мерки за реагиране при 

извънредни ситуации и кризи; прилагане на мерки за социална защита на 

населението, засегнато от извънредни ситуации, оказване на хуманитарна 

помощ; международно сътрудничество в областта на защитата на 

населението и територията при кризи и извънредни ситуации. 

Като основа за изграждането и функционирането на подобна система 

са изведени следните принципи: всеобхватност на населението, обектите, 

материалните и нематериални ценности, подлежащи на защита; отчет на 

разделението на властите, компетенциите, правомощията и отговорностите 

между институциите и органите за управление на всички нива в държавата; 

предварително специализирано планиране на мерки за защита на 

населението и територията при извънредни ситуации и непрекъснатото им 

прилагане както в мирно време, така при война, с отчет на разумната 

достатъчност на обема и условия за прилагане; последователност и 

комплексност на подхода прилаганите мерки за защита на населението и 

територията при кризи и извънредни ситуации.  
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Изследването на теоретично-концептуалните основи на съвременната 

медицина на извънредните ситуации разкрива редица възможности за 

прилагане на международния опит в изграждането на единна национална 

система за медицинско осигуряване на управлението на извънредни 

ситуации и гарантиране на нейната постоянна готовност за прилагане на 

мерки за опазване на живота и здравето на населението. 

Представянето на концептуалните подходи към ситуационно 

управление на кризи и извънредни ситуации започва с концепцията за 

ситуационно управление на Роберт Моклер18. Тя се базира на схващането, 

че формите, методите, системите и стиловете на управление трябва да 

варират значително в зависимост от обективните условия на управлявания 

обект. Съвременното ситуационно управление обхваща всички дейности на 

органите за управление, при които процесите на вземане на решения и 

контрол са основани на задълбочен анализ на наличните способности с отчет 

на текущото състояние на управлявания обект, наличните варианти за 

действия и прогнозите за вероятните последствия от приложените 

управленски действия19.  

В теорията на ситуационното управление системите за управление се 

разглеждат като отворени сложни системи от системи, които активно си 

взаимодействат с факторите, влияещи върху външната среда на системата. 

Концептуално, ситуационното управление концентрира своите управленски 

въздействия и ресурси за осигуряване на тяхното прилагане в практиката 

върху управлението на конкретни ситуации. В стандартизиран модел на 

неговото прилагане могат да се разглеждат няколко задължителни стъпки 

или фази, чиято последователна или паралелна реализация е носител на 

конкретиката на управлението за всяка отделна ситуация. Първата 

задължителна фаза на процеса на ситуационно управление е задълбочен 

анализ на ситуацията за определяне на: 

 изисквания на развитието на ситуацията към органите за 

управление – изисквания за гарантирано завръщане към състояние на 

сигурност, 

 потенциалното развитие на ситуацията и идентифициране на 

потенциални негативни събития, вероятните последствия от тяхното 

проявление,  

                                                 
18 https://www.amazon.com/management-control-process-Robert-Mockler/dp/0390644404 
19 Термины МЧС, Ситуационное управление, https://www.mchs.gov.ru/dop/terms/item/85962/;  

https://www.mchs.gov.ru/dop/terms/item/85962/
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 анализ на риска за количествено и качествено определяне на 

характеристиките на заплахите и предизвикателствата, за определяне на 

вероятността за възникване на кризисни събития и очакванията за заплахи 

за живота и здравето на хората, и на околната среда,  

 анализ на механизмите за проява на подобни събития и 

вероятността от тяхното настъпване,  

 дефиниране на уязвимости на засегнатата територия и степента на 

риск за обществото. 

Втората фаза на процеса на ситуационното управление е избор на 

подходящ подход за управление, който съответства на изискванията на 

системата за управление за влияние върху дадената ситуация. На трето 

място е адаптиране на избраният управленски модел към изискванията и 

стила на прилагащата го система за управление, включително чрез 

използване на подходящи механизми за гъвкава адаптация и създаване на 

възможности за преминаване или прилагане на друг или нов стил на 

управление, съответстващ напълно на развитието на ситуацията. 

Последната фаза на процеса е извършване на промени, които позволяват 

гъвкава адаптация на управлението към динамичните промени в ситуацията. 

Процесът на ситуационно управление може да бъде последователен или 

паралелен, задължително базиращ се на гъвкавост и адаптация. 

Прилагането на подобен сложен и високо информиран процес е 

възможен единствено при обособяването и поддържането в постоянна (24/7) 

оперативност на системата за управление. За целта в световната практика се 

използва система от ситуационни центрове. Опитът на Република България 

еволюира от несъздаденият за времето на действието на отменения Закон за 

управление на кризи20 Национален център за управление на кризи до все още 

несъздадените съгласно Закона за управление и функциониране на 

системата за защита на националната сигурност Национална система за 

управление на кризи, която включва национален, ведомствени и областни 

ситуационни центрове. На Националният ситуационен център е възложено 

подпомагането на Министерския съвет при: ръководството и координацията 

на действията по превенция, реакция, управление и овладяване на кризи, 

взаимодействието и координацията с органите на Европейския съюз, 

Организацията на Северноатлантическия договор и други държави, 

включително при достъп до публично регулирана услуга (PRS), 

                                                 
20 Закон за управление на кризи, http://www.maxiconsult.bg/pdf/ZUK.pdf;  

http://www.maxiconsult.bg/pdf/ZUK.pdf
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предоставяна от глобалната навигационна спътникова система ГАЛИЛЕО и 

изпълнението на националната комуникационна стратегия за информиране 

на гражданите при кризи21.  

Ситуационните центрове (СЦ) са оперативни, информационно-

аналитични структури, на основата на които се развръщат центровете за 

управление на кризи. В обичайна обстановка ситуационните центрове 

поддържат денонощно оперативно дежурство, наблюдават, анализират и 

оценяват обстановката, поддържат комуникационно-информационните и 

инженерно-техническите системи, необходими за работа и живот на 

центровете за управление на кризи (ЦУК). СЦ имат готовност при 

необходимост да оповестят органите за управление, дежурните сили и 

населението за възникване на кризисна ситуация. При възникване на 

кризисна ситуация на основата на СЦ се развръщат съответни центрове за 

управление на кризи. Концептуално, всеки център за управление на кризи се 

разглежда като основен орган за управление на системата за управление на 

кризи и извънредни ситуации, на който са възложени функции по 

активиране на цялата система за управление, оповестяване на обществото, 

ежедневното управление на силите за реагиране. На ЦУК са възложени 

функциите за поддържане на постоянна оперативна готовност чрез дежурни 

в ситуационните центрове. Основни задачи на подобен център могат да 

бъдат: бързо реагиране на заплахата от извънредна ситуация, поддържане на 

устойчиво оперативно управление на силите за реагиране, координиране на 

дейностите на органите за управление на системата за реагиране при 

извънредни ситуации, сбор и обработка на оперативна информация по време 

на спасителни и възстановителни операции, осигуряване на устойчиво 

функциониране на системата за управление.  

Наличието и своевременното използване на информация относно 

възможни или възникнали кризисни ситуации е съществен елемент в 

осигуряване вземането на своевременни обосновани управленски решения, 

които подпомагат постигането на устойчиво управление на държавата и 

обществото. Прилагането на съвременните достижения на науката предлага 

множество решения, които позволяват събиране, обработване, използване и 

съхранение на множество информационни ресурси в реално време. В 

съвременните ситуационни центрове са разположени мощни хардуерни и 

софтуерни комплекси, който позволяват обработка на значителни потоци от 

                                                 
21 Закона за управление и функциониране на системата за защита на националната сигурност, 

https://www.lex.bg/en/laws/ldoc/2136588572;  

https://www.lex.bg/en/laws/ldoc/2136588572
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данни. Достъпът до обработената информация е изграден върху удобни 

интерфейси с гъвкави настройки за подпомагане на дейността на различните 

органи за управление. Комуникационните мрежи са изградени с помощта на 

автоматизирани работни станции, свързани с ведомствени и държавни 

мрежи, с информационната и телекомуникационна мрежа Интернет, със 

защитени комуникационни канали за осигуряване на междуведомственото 

информационно взаимодействие. Те предоставят възможност за 

поддържане всички комуникационни връзки във всички необходими 

формати, а също така и провеждане на видеоконференции и други видове 

специални комуникации. Базовата инфраструктура за информационно 

осигуряване на функционалността на подобни центрове се изгражда върху 

специално разпределен информационен фонд с използване на унифицирани 

средства за събиране, натрупване, проверка, съхранение и обмен на данни.  

Изграждането и функционалността на съвременните центрове за 

ситуационно управление се базира на няколко групи водещи принципи22: 

системност, приоритизация на задачите, модулност и интеграция на 

автономни системи, многостепенност на нивата в единна йерархична 

структура, достъпност на потребителските интерфейси. Функционалността 

на ситуационните центрове е базирана на принципите единство на 

управлението, непрекъснатост на развитието и усъвършенстването, 

самоубочаемост на системата, контрол на достъпа в зависимост от задачите 

и компетенциите, непрекъснат мониторинг на управляваната ситуация, 

многорежимност на функционирането, методическа и технологична 

съвместимост, активизация на индивидуалния интелект и мозъчна атака при 

подготовката на опции за решения, мобилност при достъпа до ресурси, 

информационно свиване в единна информационна среда, еднократно 

въвеждане на първични документи, бърз достъп до първична информация, 

интегриране на формализирано и неформализирано знание, извличане на 

ново знание, принцип на стереотипните ситуации – на прецедентите, 

максимизиране видимостта на представяната информация. 

Част от представените принципи могат да бъдат обобщени като 

задължение за интегрираност и съответствие на инфраструктурата, 

оборудването и подготовката на личния състав в съответствие с целите, 

структурата на органите за управление, при запазване на тяхната 

независимост при изпълнението на специфичните задачи и функции, 

                                                 
22 А.А. Морозов, Г.Е. Кузьменко, В.И. Вьюн, В.А. Литвинов, Ситуационные центры. Основные 

принципы конструирования, https://cyberleninka.ru/article/n/situatsionnye-tsentry-osnovnye-printsipy-

konstruirovaniya;  

https://cyberleninka.ru/article/n/situatsionnye-tsentry-osnovnye-printsipy-konstruirovaniya
https://cyberleninka.ru/article/n/situatsionnye-tsentry-osnovnye-printsipy-konstruirovaniya


25 

 

максимална стандартизация и съгласуваност между проектните и 

реализираните технически решения, осигуряване на матрично 

взаимодействие с възможности за едновременно използване на йерархично 

и мрежово взаимодействие на всички ситуационни центрове.  

При проектирането и изграждането на подобни високотехнологични 

центрове за управление е необходимо да се предвиди решаването на няколко 

основни въпроса, на които може да се отговори чрез обобщаване на 

изискванията на принципите, които определят изискванията към 

функционалността. Те задължават усвояване на всички възможности за 

цялостно управленско и информационно интегриране и взаимодействие с 

останалите центрове в системата чрез формиране на единно/споделено 

информационно пространство. Принципите, на които се основава 

функционалността задължават прилагането на актуални технологични 

решения, базирани на уникален специализиран софтуер за ситуационен 

център със създаване на единна система от рубрики, класификатори, 

директории, регистри и формати за съхранение и обмен на данни. 

Значителни усилия в изграждането на подобни системи е гарантирането на 

тяхната информационна сигурност, а също така изграждане на единен 

хардуерен и софтуерен комплекс с подсистеми за вход, обработка, 

предоставяне и информационна сигурност. 

Прилагането на принципите, определящи изисквания към обработката 

на информация, получаването и използването на ново знание предполага 

основните компоненти на подсистемите на подобен център да могат да 

формират високи ефективност и качество на взетите решения. Те се отнасят 

и към системите за въвеждане, събиране и извличане на данни, за 

визуализация на информацията и колективната работа с нея. За управление 

на огромните масиви от данни и наличните информационни ресурси, както 

и използване на мониторинг на източници на информация и Интернет се 

изграждат бази за съхранение и обработка на Големите масиви данни - Big 

Data. Подсистемата за анализ на информация се изгражда върху 

възможностите за извличане на информация от Големи масиви данни, което 

позволява следене и оценка на динамиката и основните тенденции на 

развитието на ситуацията, с цел определяне на основните фактори на 

влияние върху следените показатели. Подобни високо-технологични 

решения позволяват проследяване и анализ на резултатите включително от 

текущо решаваните задачи и прилаганите мерки за реагиране, гарантирайки 
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високо ниво на ситуационна осведоменост при вземането на управленски 

решения. 

Използването на съвременни системи за визуализация осигуряват 

гарантиран достъп до голям обем от информация от различни източници с 

помощта на multi-windows и multi-documents интерфейси, които позволяват 

бърза, изчерпателна и обективна оценка на текущата ситуация. Основен 

елемент на подобна система за визуализация е споделен екран за колективно 

ползване. Усвояването на технологичните възможности на подобни системи 

за събиране, аналитична обработка и визуализация на информация 

значително може да повиши качеството и бързодействието на експертите и 

анализаторите. Задължително при оценката на комплексни и сложни 

ситуации е използването на системи за симулация. За придаване на 

завършеност на функционалността на ситуационното управление е 

необходимо изграждане на система от разпределени ситуационни центрове 

на институционално и териториално ниво на управление на държавата, а 

така също връзката и взаимодействието с национални и съюзни командни и 

ситуационни центрове.  

Недостатъците на нормативната уредна на системата за управление на 

кризи и извънредни ситуации и в частност за управлението на извънредни 

медицински ситуации, провокират провеждането на научни изследвания за 

прилагане на достиженията на световния опит за изграждане на 

ситуационни центрове на органите за управление. Тяхното наличие и 

функциониране гарантират своевременно и качествено системно решаване 

на междуведомствени задачи, основано върху повишаване на техно-

логичните, информационните, аналитичните, прогностичните възможности 

и изграждане на система от свързани ситуационни центрове за органите на 

държавната власт, на централната и териториалната администрация на 

страната. 

Задълбоченият преглед на актуалните теоретични основи на 

подходите към управление на съвременните системи за обществено 

здравеопазване позволява следните обобщаващи изводи от Първа глава: 

1. Прегледът на теоретичните основи на системата за 

здравеопазване разкрива потребност от специализирани научни 

изследвания за отчитане на нарастващото негативно влияние на 

множество фактори върху съвременното здравеопазване, както и от 

разработване на мерки за повишаване ефективността на управлението на 

системата за здравеопазване. 
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2. Анализът на литературни източници позволи проследяване 

развитието на основни тенденции и разкриване на негативни последици от 

влиянието на международни фактори върху националната система за 

здравеопазване, чиято оценка изисква научно-експертен подход за 

разкриване на нови възможности за повишаване на нейната ефективност. 

3. Задълбоченото изучаване на характеристиките на системата 

за здравеопазване позволява извеждане на подходи за по-широка 

концептуализация на механизмите за нейното поддържане в готовност за 

реагиране при кризи, а прегледът на теоретично-концептуалните основи 

на медицината на извънредните ситуации позволява прилагане на 

международния опит за изграждане на система за управление на 

медицинското осигуряване при кризи и извънредни ситуации. 

4. Прегледът на нормативната уредба разкри несъвършенства в 

правното регулиране на управлението на кризи, както и за управлението на 

извънредни медицински ситуации, което е предпоставка за нови научни 

изследвания на националния и международния опит и възможности за 

повишаване на ефективността с въвеждане на ситуационно управление на 

здравеопазването.  

5. Анализът на литературни източници разкри, че 

ситуационните центрове за управление на извънредни медицински 

ситуации могат да предложат решения на комплексни междуведомствени 

задачи, основани на възможности за използване на съвременни 

информационни технологии за повишаване на аналитичния и прогностичен 

потенциал на органите за управление на кризи. 

Втора глава: Състояние на управлението на системата за 

здравеопазване при кризи 

Във втората част на дисертацията е проведено емпирично изследване 

с цел използване на специализирана експертиза при оценка на реалното 

състояние на системата за управление на здравеопазването при кризи и 

последващ анализ на възможни решения за нейното усъвършенстване. 

Представени са етапите на подготовката, планирането, провеждането, 

обработката на данните и анализ на информацията. Темата на изследването 

е непосредствено насочена към постигане на неговата цел „Оценка на 

състоянието на управлението на системата за здравеопазване при кризи, 

бедствия и извънредни ситуации“ за събиране на представителна и 

достоверна информация. При провеждането на изследването са решени 

задачи за формиране на целева група, от която може да се получи надеждна 
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информация за реалното състояние, определен е научноприложен 

инструментариум за практическо решаване на задачите, изведени са 

състоянието и тенденциите в промените на управлението на 

здравеопазването и възможности за неговото усъвършенстване.  

Чрез формулиране на няколко спомагателни хипотези е предоставена 

възможност за проверка на основната, според която ефективността на 

управлението на системата на здравеопазване при кризи се определя от 

държавната политика, състоянието на нормативната уредба и способностите 

на здравеопазването за управление на кризи и извънредни ситуации. 

Разработена е Карта за експертна оценка с въпроси, за получаване на 

цифрово измерение на събраната получената информация са разработени 

специфични скали за оценка на всеки въпрос. Определени са емпирични 

индикатори за потвърждаване или отхвърляне на хипотезите, чието 

измерване се извършва чрез отговорите на конкретна група въпроси. След 

определяне на целевата група, с цел повишаване на възможностите за достъп 

с QR код и анонимността на изследването беше разработен електронен 

вариант на Картата за оценка. Обработката на първичната информация е с 

използване на системата SPSS Statistics23  

Анализът на резултатите за оценка на резултатите започва с оценка на 

представителността на целевата група участници в изследването. Броят 

(155) и специализацията на участващите експерти от административните, 

управленските и академичните среди на системата за здравеопазване и 

системата за управление на кризи позволи обобщена оценка за 

надеждността на получените данни по критериите възраст, образование, 

квалификация, научна степен, заемана длъжност, професионален опит, 

съпричастност към системата за управление на кризи и институционална 

принадлежност. Оценката е гаранция за високо ниво на представителност на 

извадката на изследването, която може да послужи за получаване на 

реалистична картина за състоянието на управлението на системата за 

здравеопазване при кризи и извънредни ситуации.  

Експертната оценка цели определяне на актуалното състояние на 

системата за управление на здравеопазването при кризи и набелязване на 

мерки за отстраняване на разкритите недостатъци и дефицити. Оценката на 

съответствието на предложените и оценени елементи на теоретичните 

основи на ситуационното управление позволява обобщения: за добро 

познаване на теоретичните основи на управлението на здравеопазването при 

                                                 
23 Кратко ръководство за работа с SPSS: http://ebox.nbu.bg/statmethods/Base%20Guide/Bulgarian/SPSS.pdf;  

http://ebox.nbu.bg/statmethods/Base%20Guide/Bulgarian/SPSS.pdf
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кризи и извънредни ситуации; за потребност от непрекъсната управленска 

интервенция, осигуряване и използване на съвременни информационни 

технологии за структуриране и поддържане функционалността на модел на 

ситуационно управление на здравеопазването; за необходимост от 

прилагане на специализирани мерки за развитие, актуализация и 

усъвършенстване на теоретичните основи на управлението на системата на 

здравеопазването при кризи и извънредни ситуации.  

Анализът на резултатите от експертната оценка на нормативната база 

и ръководните документи за осигуряване управлението и функционирането 

на системата на здравеопазването при кризи и извънредни ситуации 

разкрива необходимост от допълнителни усилия за техните 

усъвършенстване и актуализация, в това число и на националното 

законодателство. Текущото състояние на готовността на системата на 

здравеопазването за управление на кризи показва необходимост от 

планиране на допълнителни ресурси за изграждане, актуализация и 

усъвършенстване на нормативната уредба. Те трябва да бъдат съпроводени 

от политики, инициативи, програми и планове за подобряване и 

усъвършенстване на финансовото и материалното осигуряване. 

Зависимостите между използваните за оценка от експертите отделни 

елементи на същността и готовността на системата на здравеопазването за 

участие в управлението на кризи и извънредни ситуации, както и с 

предложените за оценка мерки за нарастване на нейната ефективност, 

разкриват няколко зависимости: необходимостта от холистичен подход при 

анализа на отделните компоненти и техните измерителни индикатори, 

извеждане на механизма за контрол на системата като инструмент за 

оптимизиране обвързаността и синхрона между нейните елементи.  

Резултатите от експертните оценки доказват необходимостта от 

комплексно подобряване на всички компоненти на готовността на 

инфраструктурата и организацията на взаимодействието и оперативна 

съвместимост за постигане на ефективно функциониране на системата на 

здравеопазване при кризи. С експертната оценка е направен успешен опит 

за валидизиране на дефиниция за ситуационно управление, която е 

възможно да се прилага като отправна теоретична рамка за бъдещи 

изследвания и научни интерпретации в релевантна област. Доказано е, че 

използването на съвременни информационни системи за непрекъснато 

наблюдение и обмен на информация е ключов фактор за повишаване на 

ефективността на системата за управление на здравеопазването. 
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Възможностите за повишаване на ефективността на системата на 

здравеопазването чрез по-активно проследяване на промяната на 

параметрите на управляваната ситуация; измерване на съвкупното влияние 

на всички фактори, определящи нейното функциониране и непрекъсната 

оценка и корекция на дейността на служителите, участващи в управлението 

на дадена ситуация се оценяват положително от експертите, но при отчитане 

на негативите на процеса. Своевременното вземане на управленчески 

решения е фактор с изключително значение за функционирането на 

системата на здравеопазването при извънредни ситуации.  

Необходимо е разширяване на областите за прилагане на съвременни 

информационни технологии за непрекъснат информационен контрол, 

защото те способстват за повишаване ефективността на ситуационното 

управление. От значение за готовността и ефективността на системата е 

водещия принцип за унификация на обучението на служителите от 

системата на здравеопазването. Провеждането на ведомствени, съвместни, 

национални и международни тренировки и учения са важен фактор за 

повишаване на ефективността на системата на здравеопазването при кризи. 

Задължително за системата е намирането на адекватен отговор на доказаната 

необходимост от повишаване на квалификацията на ръководния състав и за 

подготовката на българските граждани.  

Факторите, които затрудняват подготовката на организациите от 

системата на здравеопазването за работа при кризи се отъждествят с 

разкритите дефицити от медицински персонал, липса на единна политика в 

областта на управление на кризи, на достатъчно способности за 

прогнозиране, превенция, овладяване и ликвидиране на последствията от 

кризи на всички нива. Приоритетни мерки за повишаване готовността на 

системата за здравеопазване за работа при кризи са усъвършенстване на 

подготовката на ръководството и персонала, провеждане на ведомствени, 

съвместни, национални и международни учения и тренировки и изграждане 

на единна национална система за действие при кризи, бедствия и 

извънредни ситуации. 

Изводи от Втора глава 

1. Независимо от разкрития добър обхват на теоретичните 

основи на управлението на здравеопазването при кризи, анализът на 

резултатите от експертната оценка разкрива необходимост от 

прилагане на специализирани мерки за разширяване и развитие на теорията 
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за управлението на системата на здравеопазването при кризи и извънредни 

ситуации. 

2. Обобщените резултати от емпиричното изследване разкриват 

потребност от развитие и усъвършенстване на законодателството в 

областта на националната сигурност и в частност на управлението на 

здравеопазването при кризи и извънредни ситуации. 

3. Оцененото състояние на незадоволителна готовност на 

системата за здравеопазване за действие при кризи изисква 

усъвършенстване на нейното управление като неделима част от 

комплексното усъвършенстване на всички компоненти националната 

система за управление на кризи и извънредни ситуации.  

4. Резултатите от изследването потвърждават 

състоятелността на дефинираната хипотеза - управлението на 

системата на здравеопазване при кризи е не винаги ефективно поради 

несъвършенство на органите за управление, потребност от допълнителна 

подготовка, необходима актуализация на процедурите за управление на 

кризи и извънредни ситуации и необходимост от пълно взаимодействие с 

останалите институции.  

5. Изследването разкрива възможности за повишаване на 

ефективността на здравеопазването при кризи и извънредни ситуации чрез 

изграждане на ситуационни центрове и въвеждане на ситуационно 

управление за цялостно интегриране и синхронизиране на управленските 

способности на системата за здравеопазване със способностите на 

останалите национални институции и международните системи за 

реагиране при кризи. 

В Трета глава на дисертационния труд са изведени основни 

характеристики на управлението на системата на здравеопазването при 

кризи и извънредни ситуации и са набелязани направления за нейното 

усъвършенстване. Съвременното управление на кризи и други извънредни 

ситуации изисква поддържане на непрекъсната картина на реалната 

ситуация и прецизна управленска интервенция с цел ограничаване и 

минимизиране на негативното влияние и последствията от тях. 

Поддържането на ситуационна осведоменост в реално време не може да се 

реализира без използване на надеждни източници на информация от мястото 

на събитието. Същевременно постоянната актуализация на реалната картина 

се нуждае от скоростен обмен и своевременно разпространение на 

информацията, както и от възможност за непрекъснат анализ на големи 
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масиви от данни. Изискванията към ситуационен център се определят от 

основните функции - непрекъснато информиране в реално време за всички 

промени в управляваната ситуация изисква оборудване с технологични 

ресурси за подпомагане вземането на решения, което се основава на 

моделиране, симулации, анализ и прогнозиране на нейното развитие. 

Практиката изисква наличието на интегрирани в унифициран 

информационен комплекс отделни модули за: видеонаблюдение и видео 

анализи; технически средства за защита; комуникационни системи; 

аналитична подсистема; достъп до географска информационна система; 

системи за подпомагане вземането на решения24. 

Обобщаването на резултатите от експертните оценки разкрива 

потребност от усъвършенстване на нормативната уредба като предпоставка 

за въвеждане на ситуационно управление на системата на здравеопазването 

при кризи и извънредни ситуации. 

ЗУФСЗНС прави опит за въвеждане на ситуационното управление 

чрез дефиниране в Заключителните разпоредби Ситуационния център като 

„структура, осъществяваща събирането, анализирането и незабавното 

докладване на постъпила информация във връзка с предотвратяване и/или 

ограничаване на кризи, както и за координиране на мерките и действията за 

реакция, овладяване и преодоляване на кризата“25, както и „Националната 

система за управление на кризи“, член 17, ал. 3, в състава на която чл. 18, 

ал. 1 включва национален, ведомствени и областни ситуационни центрове. 

В чл. 18, ал. 2 - задачите на Национален ситуационен център са възложени 

на секретариата на Съвета по сигурността.  

Независимо от опита, в националната правно-нормативна база 

съществува дефицит от правни норми в областта управление на кризи, 

поради което е необходимо нейното усъвършенстване. Необходимо е 

синхронизирано изграждане и окомплектоване на щатните структури на 

институциите с предписаните в ЗУФСЗНС ситуационни центрове и 

цялостно осигуряване на тяхната дейност по управлението на кризи: 

изграждане на Национален ситуационен център за управление на кризи, за 

осигуряване на експертиза за вземане на решения в Съвета по сигурността 

към Министерския съвет, за координация дейността на ведомствените 

                                                 
24 Юрий Стоянов, Современные требования к построению ситуационного управления, 

http://lib.secuteck.ru/articles2/inegr_sistemy/sovremennye-trebovaniya-k-postroeniyu-situatsionnogo-

upravleniya;  
25 Пак там;  

http://lib.secuteck.ru/articles2/inegr_sistemy/sovremennye-trebovaniya-k-postroeniyu-situatsionnogo-upravleniya
http://lib.secuteck.ru/articles2/inegr_sistemy/sovremennye-trebovaniya-k-postroeniyu-situatsionnogo-upravleniya
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ситуационни центрове и за прилагане на мерки и провеждане на операции 

за реагиране при кризи.  

При преглед на възможностите за ситуационно управление на 

здравеопазването при кризи и извънредни ситуации са представени минали 

практики от създаването на Национален медицински координационен 

център (НМКЦ) през август 2004 г.26, предназначен да ръководи и 

координира здравеопазването при бедствия, аварии, терористични атаки за 

да гарантира своевременно вземане на решения. На НМКЦ27 е възложено: 

непрекъснато получаване, обработка и предоставяне на информация за 

медицинската обстановка в страната; изготвяне на експертна оценка за 

състоянието и възможностите на медицинските сили и средства на страната; 

организация и осъществяване на координация на медицинското осигуряване 

на пострадалите при кризи чрез: разработване на планове за медицинско 

осигуряване на пострадалите, координиране на действията на лечебните и 

здравните заведения за медицинско осигуряване и обслужване на 

пострадалите, координиране на дейността на медицинските екипи и 

националните консултанти, както и потоците на евакуация; обучение на 

медицински и други специалисти и екипи за действие при кризи, 

организация на медицинското осигуряване на пострадали български 

граждани извън територията на страната при необходимост.  

Задачите на Центъра се изпълняват чрез денонощно дежурство и 

поддържане на готовност за действие в информационна система с база данни 

за регистрираните лечебни заведения и потенциално опасните обекти или 

такива с опасно производство, провеждане на обучение и оказване 

методична помощ на кадрите за медицинско осигуряване, разработване на 

модели за реакция по видове кризи за защита на живота и здравето на 

населението, изготвяне на анализи и прогнози за медицинското осигуряване 

на населението при кризи, а също така и за организация и провеждане на 

обучение на населението за действия при кризи, за участие в международни 

програми, проекти, хуманитарни и други мероприятия, свързани с 

медицинското осигуряване при кризи.  

                                                 
26 Държавен вестник брой 72 от 17.VIII.2004 г., Постановление № 197 от 3 август 2004 г. за откриване на 

публично здравно заведение в системата на здравеопазването, https://www.ciela.net/svobodna-zona-

darjaven-vestnik/document/2135489715/issue/2879/postanovlenie-197-ot-3-avgust-2004-g-za-otkrivane-na-

publichno-zdravno-zavedenie-v-sistemata-na-zdraveopazvaneto;  
27 Чл. 5 от Правилника за устройството и дейността на Националния медицински координационен 

център, Държавен вестник брой 81 от 6 октомври 2006 г., https://www.ciela.net/svobodna-zona-darjaven-

vestnik/document/2135494365/issue/3769/pravilnik-za-ustroystvoto-i-deynostta-na-natsionalniya-meditsinski-

koordinatsionen-tsentar;  

 

https://www.ciela.net/svobodna-zona-darjaven-vestnik/document/2135489715/issue/2879/postanovlenie-197-ot-3-avgust-2004-g-za-otkrivane-na-publichno-zdravno-zavedenie-v-sistemata-na-zdraveopazvaneto
https://www.ciela.net/svobodna-zona-darjaven-vestnik/document/2135489715/issue/2879/postanovlenie-197-ot-3-avgust-2004-g-za-otkrivane-na-publichno-zdravno-zavedenie-v-sistemata-na-zdraveopazvaneto
https://www.ciela.net/svobodna-zona-darjaven-vestnik/document/2135489715/issue/2879/postanovlenie-197-ot-3-avgust-2004-g-za-otkrivane-na-publichno-zdravno-zavedenie-v-sistemata-na-zdraveopazvaneto
https://www.ciela.net/svobodna-zona-darjaven-vestnik/document/2135494365/issue/3769/pravilnik-za-ustroystvoto-i-deynostta-na-natsionalniya-meditsinski-koordinatsionen-tsentar
https://www.ciela.net/svobodna-zona-darjaven-vestnik/document/2135494365/issue/3769/pravilnik-za-ustroystvoto-i-deynostta-na-natsionalniya-meditsinski-koordinatsionen-tsentar
https://www.ciela.net/svobodna-zona-darjaven-vestnik/document/2135494365/issue/3769/pravilnik-za-ustroystvoto-i-deynostta-na-natsionalniya-meditsinski-koordinatsionen-tsentar
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При определяне на пътища за усъвършенстване на взаимодействието 

в здравеопазването при кризи и извънредни ситуации са използвани 

резултатите от корелационния анализ на данните от емпиричното 

изследване за извеждане значимостта на характеристиките на 

ситуационното управление: активно следене на промяната на параметрите 

на управляваната ситуация; измерване на съвкупното влияние на всички 

фактори; непрекъсната оценка и корекция на дейността; подобряване на 

реакцията при вземане на решения; информационен контрол на ситуацията; 

използване на информационни технологии, големи бази данни и изкуствен 

интелект; поддържане на споделена осведоменост; унификация на 

обучението и подготовката. 

Предложен е модел за ситуационно управление на системата за 

здравеопазване при кризи и извънредни ситуации, който отчита 

спецификата на базовите модели на съвременното здравеопазване. Моделът 

на публичните системи за управление, съгласно международната 

стандартизация, обхваща съвместно разглеждане на техните структурен и 

функционален модел. Независимо от начина на представяне – описателен 

или графичен, моделът за структурно управление отразява структурата на 

системата, а функционалният модел описва възложените функции на 

системата с отчет на нейната конструкция. Моделите се използват за: 

разпределение на отговорностите за изпълнение на основните функции от 

структурите; разкриване на ненужни функции и структури; разпределение 

на разходите; оценка на изпълнението; идентифициране на дефекти в 

структурата; усъвършенстване на публичната система.  

В резултат от изследването е съставен примерен модел за ситуационно 

управление на системата за здравеопазване при кризи и извънредни 

ситуации. Използвани са достъпни определения, при които ситуацията е 

субективна оценка/анализ/обобщение на набор от характеристики на 

разглежданите обекти и постоянните и причинно-следствените връзки 

между тях, които зависят от настъпилите събития и протичащите 

процеси, а обобщеното описание или картографиране на разглежданата в 

определена ситуация система е асоциирано със ситуационен модел28. 

Проследяването на развитието на ситуацията се извършва или прогнозира 

чрез системи за ситуационно моделиране - набор от софтуерни и хардуерни 

инструменти, които позволяват съхранение, визуализация, симулации и 

анализиране на информация на основата на изградения ситуационен 

                                                 
28 Пак там.  
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модел29, поради което според предназначението си тези системи могат да 

бъдат разделени на три основни класа: системи за визуализация на 

ситуационна информация, системи за динамично моделиране на ситуацията 

и аналитични ситуационни системи. Предвид основните задачи е 

определена блокова схема на изграждането от системи за  наблюдение и 

визуализация, средства за въвеждане, търсене, достъп, анализ, обмен и 

споделяне в дигитален формат на текстова информация, графични данни, 

статистически данни и информация, система за управление от 

специализиран и управленски персонал на ситуационния център.  

Изграждането и използването на ситуационни центрове в системата на 

здравеопазването за управление на кризи и извънредни медицински 

ситуации на всички нива на управлението може да се оцени като неотложна 

потребност. Наличието на представените основни блокове превръща 

подобни високотехнологични структури в един от най-подходящите начини 

за оперативно управление на информацията в реално време, което на свой 

ред позволява скоростно превантивно решаване на възникващи проблеми и 

повишава реактивността и ефективността на всички управленски дейности.  

При съставянето на модел за ситуационен център за управление на 

кризи в системата за здравеопазване са отчетени резултатите от прегледа на 

теоретичните основи на ситуационното управление и поуките от практики. 

Същността на центъра е определена като високотехнологична експертна 

структура, оборудвана в специални зали или офиси с необходимите за 

комуникация, визуализация, съхранение, автоматизирана обработка на 

информация и данни високотехнологични системи, чието основно 

предназначение е информационното осигуряване и подпомагане на 

вземането на управленски решения, контрол и наблюдение развитието на 

комплексни ситуации в реално време. Отчетена е потребност от национален 

ситуационен център в Министерството на здравеопазването и ситуационни 

центрове на териториално ниво. Изграждането на системата може да 

започне със създаване на правно-нормативна основа.  

Обобщен е модел на Ситуационен център на здравеопазването за 

управление на кризи и извънредни ситуации с блокова структура (Блокова 

схема на примерен модел на Ситуационен център на здравеопазването) от 

специализирани взаимосвързани системи, в която могат да бъдат обхванати 

следните блокови основни структурни елементи: информационни 

хардуерни и софтуерни системи; информационно-аналитични системи; 

                                                 
29 Пак там.  
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видео-телекомуникационно оборудване за визуализация и видео-връзка; 

специализирани информационни комплекси от специален софтуер и 

изкуствен интелект; автоматизирани и роботизирани работни места за 

работа на личния състав на центъра; системи за обмен, автоматизирана 

обработка, анализ и съхранение на големи бази данни и информация; 

системи за информационна сигурност, включително инструменти за 

информационна, кибер и криптографска защита, системи за 

административно ръководство и обслужване на ситуационния център. 

Определени са основните функции на ситуационния център: достъп до 

бази данни и информационно осигуряване, обработка, съхранение, 

споделяне, насочено разпространение и потребление на информация; 

автоматизирани симулации, анализ, оценка, моделиране и варианти за 

подпомагане вземане на решения в реално време; визуализация на реалната 

ситуация; мониторинг на системата на здравеопазването и връзки с 

национални и международни системи; научно-аналитично осигуряване на 

вземането на решения; високотехнологични работни места. Изведени са 

основните задачи, необходимите ръководни и административни документи 

за осигуряване функционалността на центъра.  

 
Изводи от Трета глава 

1. Изследването разкри необходимост от синхронизирано 

усъвършенстване на националната нормативна уредба в областта на 

националната сигурност чрез изграждане на правна рамка за управление на 

Автоматизирано 
работно място

Автоматизирано 
работно място

Автоматизирано 
работно място

Видео-зала за заседания на Ситуационния център
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Блок за защита на класифицирана информация 

Блок за осигуряване 
обмена на класифицирана 
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Автоматизирани работни 
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информация
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Ситуационния център

Интернет 
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център

Централа на 
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център на 
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съвет

Пункт за защита на 
информацията
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Схема № 1: Блокова схема на примерен модел на Ситуационен център на системата за здравеопазване
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страната при кризи и създаване на нормативни условия за въвеждане на 

ситуационно управление на здравеопазването при кризи и извънредни 

ситуации. 

2. Анализът на резултатите от изследването потвърждават, че 

ситуационното управление на здравеопазването може да бъде 

предпоставка за цялостно повишаване ефективността на националната 

системата за здравеопазване в мирно време, при кризи и извънредни 

ситуации. 

3. Въвеждането на ситуационно управление в реално време в 

системата на здравеопазването ще позволи усъвършенстване на базовите 

характеристики на способностите за управление на системата, 

оптимизация на нейната структура и ще способства за повишаване на 

своевременността, взаимодействието, синергията и цялостната 

ефективността на управлението при кризи и извънредни ситуации.  

4. Резултатите от изследването потвърждават основната 

хипотеза на изследването - изграждането на ситуационен център на 

здравеопазването може да служи за повишаване качеството на 

управлението чрез въвеждане на съвременни високотехнологични решения 

за повишаване реактивността и ефективността на управленските 

решения при кризи и извънредни ситуации. 

5. Непрекъснатата функционалност на ситуационен център за 

управление на здравеопазването при кризи и извънредни ситуации се базира 

на стандартизиращи нормативни документи, програми, планове и се 

осигурява чрез използване на съвременно всеобхватно информационно и 

ресурсно осигуряване. 

IV. Общи изводи от дисертационното изследване 

1. Нарастването на влиянието на разширяващ се брой негативни 

тенденции върху здравеопазването през последните години потвърждава 

потребността от провеждане на специализирани научни изследвания за 

разработване на подходящи подходи за управление и гарантиране живота 

и здравето на обществото. 

2. Ретроспекцията и изследването на теоретичните основи на 

медицината на извънредните ситуации разкрива възможности за 

прилагане на национален и международен опит в изграждането на система 

за управление на здравеопазването при кризи и извънредни ситуации. 

3. Провеждането на изследването разкрива съвременни 

възможности за намаляване негативното влияние на променените условия 
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на живот върху здравеопазването и позволява извеждане на мерки за 

развитие и адаптиране на националното законодателство в областта на 

управлението на здравеопазването при кризи и извънредни ситуации, 

съпроводени от целенасочени политики, програми и планове. 

4. Анализът на резултатите от изследването потвърждава 

потребност от своевременно комплексно и синхронизирано 

усъвършенстване на структурата, функционалността, взаимодействието 

и готовността на всички елементи на системата за управление на 

здравеопазването за повишаване ефективността при управление на кризи 

и извънредни ситуации. 

5. Въвеждането на ситуационното управление може да повиши 

съществено ефективността на здравеопазването при кризи чрез 

възможност за съчетаване и синхронизиране използването на 

способностите на системата за управление на здравеопазването с 

управленските способности и ресурсите на други институции и 

международни системи.  

6. Изграждането на ситуационен център за управление на 

здравеопазването ще повиши качеството и ефективността на 

функционирането на цялата система чрез използване на актуална и 

всеобхватна информация в реално време за осигуряване вземането на 

решения и ускоряване възможностите за управленска интервенция при 

прилагането на мерки за реагиране при кризи и извънредни медицински 

ситуации. 

V. Заключение 

Разработеният дисертационен труд на тема „Ситуационно управление 

на системата за здравеопазване в Република България при кризи“ е отговор 

на актуална необходимост от подобно научно изследване. Дефинираните 

обект и предмет на изследването позволиха критичен преглед и анализ на 

актуалната правно-нормативна уредба, възможностите за актуализация и 

усъвършенстване на способностите за управление на здравеопазването. При 

спазване на ограниченията са решени научноизследователски задачи. В 

първата глава е решена задачата за изследване на текущото състояние на 

системата за управление на здравеопазването при кризи, в резултат са 

обосновани предложения за усъвършенстване на правно-нормативната 

уредба и обогатяване на теоретичните основи на ситуационното управление 

на общественото здравеопазване. Втората научноизследователска задача е 

решена чрез провеждане на експертна оценка на състоянието и разкриване 
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на възможности за усъвършенстване на системата за управление на 

здравеопазването при кризи и извънредни ситуации. В резултат са разкрити 

несъвършенства и са отчетени възможностите за повишаване на 

функционалността, взаимодействието и ефективността на управлението на 

здравеопазването. За решаването на третата задача са изведени изисквания, 

характеристики, подходи, направления и модели за въвеждане на 

ситуационно управление в здравеопазването при кризи и извънредни 

ситуации. Предложени са блоков модел за ситуационен център за 

управлението на здравеопазването при кризи и извънредни ситуации и 

подходи за въвеждането на ситуационно управление в здравеопазването.  

Резултатите потвърждават състоятелността на научната хипотеза - 

разкриването, анализите и оценката на нормативните и организационните 

проблеми на оперативността на системата за медицинска помощ в процеса 

на управление на кризи са научна мотивация за усъвършенстване на 

системата за управление на здравеопазването при кризи в синхрон с 

изграждането на Национална система за управление на кризи. Те 

способстват за постигането на целта на дисертационния труд – анализ и 

оценка на настоящото състояние на системата на здравеопазването и 

предложения за усъвършенстване на неговото управление при кризи и 

извънредни ситуации.   

Приложените научноизследователски инструменти и постигнатите 

резултати от изследването са предпоставка за бъдещи научни изследвания, 

за научно-теоретично усъвършенстване и обогатяване на програмите за 

обучение и повишаване на квалификацията в областта на управление на 

здравеопазването при кризи и извънредни ситуации.  

VI. Научни и научно-приложни приноси на дисертационния труд 
Научни приноси: 

1. Извършен е задълбочен преглед и анализ на литературни 

източници за ретроспекцията, развитието и актуалното състояние на 

управлението на системата на здравеопазването и са синтезирани 

изисквания за повишаване на нейната ефективност чрез прилагане на 

ситуационно управление при кризи и извънредни ситуации. 

2. Обогатена е теорията за прилагане на системен подход към 

определяне на същността и основните характеристики на системата за 

управление на здравеопазването в условия на кризи и извънредни ситуации 

на базата на усъвършенстван понятиен апарат. 
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Научно-приложни приноси 

1. Разработени са съвременни научноприложни инструменти за 

експертна оценка, с които е проведено задълбочено изследване в 

специализирана целева група на актуалното състояние на системата за 

управление на здравеопазването и за въвеждане на ситуационното 

управление като възможен подход за повишаване на нейната ефективност.  

2. В резултат от анализа на литературните източници и 

резултатите от проведено научноприложно изследване е предложен блоков 

модел за въвеждане на ситуационно управление на системата за 

здравеопазването при кризи и извънредни ситуации.  

3. Разкрита е възможност за бъдещо прилагане на използваният 

изследователски инструментариум в научноприложни изследвания, а 

резултатите от дисертацията за научно-теоретично усъвършенстване и 

обогатяване на програмите за обучение и повишаване на квалификацията в 

предметната област на управлението на кризи и извънредни ситуации.  

VII. Списък на публикациите по темата на дисертационния труд 

1. Галина Стойкова, „Основи на ситуационното управление на кризи и 

извънредни ситуации“, Военен журнал 4/2019, стр. 53, ISSN 0861-7392;  

2. Галина Стойкова, „Водещи тенденции за влиянието на извънредните 

ситуации върху системите на здравеопазване“, Военен журнал 1-2/2020, 

стр. 98, ISSN 0861-7392; 

3. Галина Стойкова, „Усъвършенстване на нормативната рамка за 

управление на националната здравна система при кризи“, Международна 

научна конференция „Сигурност – образование, наука, индустрия“ 

Сборник с доклади втора част, ноември 2020 г., стр. 81, ISBN 978-619-

7478-58-7;  

4. Галина Стойкова, „Основни характеристики на съвременните 

системи за здравеопазване“, Годишна студентска научна сесия 2021 г., стр. 

567, ISSN 2738-7526. 



  GEORGI STOYKOV RAKOVSKI NATIONAL DEFENCE COLLEGE  
1504 Sofia, 82 Evlogi and Hristo Georgievi Blvd 

 

COMMAND AND STAFF FACULTY  
DEPARTMENT OF LOGISTICS 

 

 

 

GALINA MITKOVA STOYKOVA 

 

 

SITUATION MANAGEMENT 

OF THE HEALTHCARE SYSTEM 

IN THE REPUBLIC OF BULGARIA DURING CRISES 

 
 

ABSTRACT 
of a dissertation 

 

for obtaining the Educational and Scientific Degree "Doctor" (PhD) 

Scientific specialty „Organization and management outside the sphere of material production" 

(Security and Defence Logistics) 

 

 

 

 

 

 

Scientific Supervisors: 

1. Col. Assoc. Rumen Varbanov Hristov PhD 

2. associate professor Stefan Nikolaev Uzunov PhD 

 

 

 

 

 

 

SOFIA • 2022 



2 

 

GEORGI STOYKOV RAKOVSKI NATIONAL DEFENCE COLLEGE  
1504 Sofia, 82 Evlogi and Hristo Georgievi Blvd 

 

COMMAND AND STAFF FACULTY  
DEPARTMENT OF LOGISTICS 

 

 

GALINA MITKOVA STOYKOVA 

 

 

SITUATION MANAGEMENT 

OF THE HEALTHCARE SYSTEM 

IN THE REPUBLIC OF BULGARIA DURING CRISES 

 
 

ABSTRACT 
 

of a dissertation 
 

or obtaining the Educational and Scientific Degree "Doctor" (PhD) 

Scientific specialty „Organization and management outside the sphere of material production" 

(Security and Defence Logistics) 

 

 

 

 

 

 

Scientific Supervisors: 

3. Col. Assoc. Rumen Varbanov Hristov PhD 

4. associate professor Stefan Nikolaev Uzunov PhD 

 

 

 

 

 

 

 

 

SOFIA • 2022 



3 

 

The dissertation work was discussed at the Council of the "Logistics" department with 

protocol No. 03/12.09.2022 and is directed for defence before a Scientific Jury from the 

"Logistics" department, Faculty "Command and Staff" of the G. S. Rakovski National 

Defence College - Sofia, on the scientific specialty "Organization and management outside 

the sphere of material production". 

The main research for the dissertation work was carried out at the G. S. Rakovski 

National Defence College. 

 

 

 

 

 

The defence of the dissertation will take place on 05.12.2022 at 2:00 p.m. in Hall A 3 of 

the G. S. Rakovski National Defence College. 

Dissertation’s materials are available to those interested in room No. ...... of the G. S. 

Rakovski National Defence College - Sofia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Author: Galina Mitkova Stoykova 

Topic: „Situational Management of the Healthcare System in the Republic 

Of Bulgaria During Crises" 
 

 

Circulation 3 copies 

Goes out of print on 03.10. 2022 

Publishing complex of the G. S. Rakovski National Defence College 

 



4 

 

I. General Characteristics of the Dissertation Work 

Necessity and Relevance of the Dissertation Research 

The development of science and accelerated scientific and technical 

progress together with the great achievements of human civilization create 

prerequisites for diversifying and increasing the risks and threats to people's 

health. Therefore, among the most significant conditions for the successful 

functioning of any modern social system with its elements - the personal, family, 

municipality, state, as well as for increasing the prosperity and well-being of the 

entire society, is the presence of an efficient and continuously working public 

healthcare system. Although the healthcare systems in the EU Member States are 

structured and financed in different ways, their main purpose, guiding principles 

and values are common: to find and implement a model that provides expanded 

access to the high-quality healthcare society needs affordable prices. 

The state of healthcare in any country is the result of the influence of many 

economic, political, biological and social factors, which in turn affects all spheres 

of public life. Healthcare is broadly understood as the implementation of a 

complex of political, social, economic and medical measures to protect and 

improve the quality of public health. Reasons for the natural decline in the number 

of the country's population in recent years by about two million people, along with 

the worsening demographic indicators, the aging of the population in the country, 

the uneven and delayed increase in the economic well-being of the state and 

society, and the difficult access to the Centres of the system of healthcare. 

After the 1990 changes, a public consensus was formed in Bulgarian society 

about the need to carry out a real health reform, which is why many attempts were 

made to change the existing system for public health protection. In the Concept 

for Better Healthcare from 2010, in addition to a situational analysis of the 

healthcare system in Bulgaria, guidelines for its change based on general 

principles and priorities for achieving the goals of healthcare reforms have been 

developed. The document reports a number of negative trends: increased public 

health uncertainty; impaired integrity of the healthcare system; incomplete health 

legislation; lack of coordination between primary care, specialized outpatient 

care, hospital care and emergency care; excess of the value of the applied model 

for health insurance over the state financing of the system; irrational 

implementation of market mechanisms and transformation of public medical 

facilities into commercial companies; expanding the volume of publicly funded 

health services; inefficient use of limited health resources; the implementation of 

clinical pathways as a funding mechanism; set maximum expectations from the 
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reform, giving rise to public dissatisfaction with healthcare; lack of alignment 

between private and public health interests, low management capacity and 

disparities in pay for medical staff. 

In response to the revealed shortcomings, it is envisaged to stop the 

negative trends and increase the national health security by elevating the role of 

state regulation, improving the integrity, structure and efficiency of the 

management of the national health system and by consensus in making health 

policy decisions. As a result, satisfaction of the population and medical staff, 

quality and affordable medical care and medical services and efficient use of 

financial resources in healthcare are expected. 

The actuality of the researched topic is determined by the need to study 

and analyse the normative, functional and organizational aspects of the 

capabilities of the health system for medical insurance by providing emergency 

medical assistance in crises and emergencies. The research is in response to the 

needs of: revealing the existing ambiguities in the interpretation and application 

of legal norms, application of a systematic scientific approach to the study of 

problems related to the organization and management of healthcare in crises. 

The significance of the study is determined by the scientific response to 

the need for a conceptual, normative and structural solution to several basic 

problems in this field. The use of the country-built Unified Rescue System for 

Action in Emergencies does not take into account the specifics and essential 

differences between "disaster" and "crisis". Its regulatory framework does not 

ensure continued comprehensive medical coverage in large-scale crises. The 

description of the system in the Disaster Protection Law 1is focused not on 

management but on the coordination of the actions of the elements of the system. 

With the provision of urgent medical assistance to limit and eliminate emerging 

epidemics and epizootics of infectious and parasitic diseases, the obligations of 

medical insurance are exhausted. That is why a comprehensive conceptual and 

normative construction of a crisis management system and as part of it – a 

subsystem for medical insurance is necessary in such multi-planned, large-scale, 

negatively developing crises that affect many spheres of public life. 

Main scientific hypothesis of the present study: The disclosure, analysis 

and evaluation of normative and organizational problems of healthcare 

management during crises are a strong scientific motivation for searching for 

solutions to increase its effectiveness within the framework of a national crisis and 

emergency management system. Confirmation of the validity of the hypothesis is 

                                                 
1 Disaster Protection Act, 2018; 
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the presence and proven functionality of similar systems not only in other 

countries, but also in the allied crisis management systems of NATO and the 

European Union. 

Solved scientific problems: proving the need to use a special methodology 

for assessing the capabilities of the healthcare system and its readiness to actively 

apply management measures in large-scale and long-term medical situations, and 

scientific substantiation of a model for building a healthcare management system 

of the country during crises. 

The object of the dissertation research is the capabilities of the healthcare 

system of the Republic of Bulgaria, and in particular the emergency medical care 

system, and their readiness to participate in the process of crisis and emergency 

management. 

The subject of the dissertation research is the suitability of the existing 

regulatory framework, structural organization and operational management of the 

national healthcare system and the need for its conceptual, normative and 

structural improvement for active participation in the crisis management process. 

Goal of the dissertation: Carrying out an in-depth analysis and specialized 

scientific assessment of the current state of the regulatory framework, the 

structural organization and functioning of the healthcare system in crises, as well 

as the development of reasoned proposals for improving its management. 

Basic scientific tasks of the dissertation research: 

1. Disclosure of the current state of the theoretical and normative 

foundations of the management of the healthcare system in crises and presentation 

of the main conceptual approaches to its situational management in crises and 

emergencies. 

2. Research on the current state of the healthcare crisis management system, 

analyses and evaluations of opportunities to introduce situational management to 

increase the overall effectiveness and reactivity of the entire healthcare system in 

crisis management. 

3. Deriving and proposing approaches and directions for increasing the 

effectiveness of the system for managing healthcare in crises and emergencies 

through development and improvement of the legal and regulatory framework and 

a proposal to introduce a block model for situational management of healthcare in 

crisis and emergencies. 
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Applied scientific toolkit for the research: 

•  Critical review, assessments, various forms of comparative analysis, 

synthesis, deduction of information from national and union regulations and 

literary sources; 

•  Empirical study of the current functionality and capabilities of the 

healthcare system; 

•  Analysis of national and union statistical data, and the results obtained 

from empirical research; 

•  Expert assessment; 

•  Research of national and union documents, and of literary sources in the 

field of healthcare management in crises. 

The main sources of information for conducting this study are the 

available documents from the normative base, concepts, strategies and plans for 

the development of the structure and management practices of the healthcare 

system in the process of crisis management in the Republic of Bulgaria, published 

scientific and theoretical developments, static data and information, good 

practices and positive experience of the management of public systems of other 

countries. 

Expected results of the scientific research are the development of 

science-based proposals for analysis, assessment of functionality and 

improvement of the regulatory framework, organizational structure and 

management practices of the healthcare system within the framework of building 

a national crisis management system in the Republic of Bulgaria. The expected 

scientific and scientific-applied contributions will be used to enrich the theoretical 

foundations of the management of the healthcare system for functioning in the 

conditions of crises and emergencies, to improve the regulatory framework and 

training programs in the subject area of crisis management. 

Limitations: Given the vast field of crisis management and the role and 

place of the healthcare management system within it, the main research efforts are 

focused solely on: 

 Study of the theoretical foundations and good practices for building and 

functioning of a system for sustainable management of healthcare in crisis and 

emergencies ; 

 Study of the functionality and capabilities of the current healthcare 

system of the Republic of Bulgaria to participate in the process of crisis and 

emergency management; 
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 Development of proposals for improving healthcare management in 

crisis and emergencies. 

II. Structure, volume and content of the dissertation 

The dissertation is constructed with the following structure: introduction, 

three chapters, general conclusions, conclusion, cited and used sources and 

appendices. The total volume is 176 pages, including 27 tables, 1 figure, 89 

sources in Bulgarian, English and Russian, as well as 31 pages of appendices. 

The content of the dissertation: 

Content 2 

Introduction 3 

1. Chapter One: Basics of Healthcare System Crisis Management 10 

1.1. Leading Trends in the Development of Global Health 

Emergencies 

10 

1.2. Main Characteristics of the Republic Of Bulgaria’s Healthcare 

System  

20 

1.3. Theoretical and Conceptual Foundations of the Medicine of 

Emergencies  

26 

1.4. Conceptual Approaches to Situational Crisis and Emergency 

Management 

37 

Conclusions from Chapter One 44 

2. Chapter Two: State of Healthcare System Management in Crisis 

and Emergencies 

45 

2.1. Methodology for Researching the State of Healthcare System 

Management in Crises and Emergencies 

45 

2.2. Research on the State of Healthcare System Management in 

Crises and Emergencies 

51 

2.2.1. Methodology for Conducting Empirical Research 51 

2.2.2. Main Results of the Empirical Study 65 

2.2.3. Problems of the Management of the Healthcare System in Crises 

and Emergencies 

99 

Conclusions from Chapter Two 101 

3. Chapter Three: Directions for Improving the Management of the 

Republic of Bulgaria Healthcare System in Crises and 

Emergencies  

103 

3.1. Improvement of the Regulatory Framework for the Introduction 

of the Healthcare System’s Situational Management in Crises 

and Emergencies 

104 

3.2. Possibilities to Implement the Healthcare’s Situational 

Management in Crises and Emergencies 

106 

3.3. Enhancing Interoperability of Healthcare’s Situational 

Management During the Crisis 

109 
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3.4. Proposing a Model for Situational Management of the 

Healthcare System in Crises and Emergencies 

118 

3.4.1. Basic Models of the Modern Healthcare 118 

3.4.2. An Example Model for Situational Management of the 

Healthcare System in Crises and Emergencies 

122 

3.4.3. Building a model for a Situational Crisis Management Centre in 

the Healthcare System of the Republic Of Bulgaria 

125 

Conclusions from Chapter Three 133 

General Conclusions of the Dissertation Research 134 

Conclusion 135 

Cited and Used Sources  137 

Applications 145 

 

III. A Brief Presentation of the Dissertation Work 

The structure of the dissertation research includes an introduction, three 

chapters, a conclusion and appendices. The Introduction presents the need for 

such a dissertation research, conditioned by the growing number of health 

challenges and the current state of the national system for dealing with them, and 

the through the need to study and analyse the normative, functional and 

organizational aspects of the capabilities of the health system for medical 

insurance to provide emergency medical assistance in crises and emergencies. The 

significance of the research is determined by the need for a scientific response 

with a conceptual, normative and structural solution to basic problems. A basic 

hypothesis is formulated and scientific problems solved through the main tasks of 

the research are presented. In the structured approach to the research, the object, 

the subject, the main goal and the applied scientific tools, as well as the main 

sources of information, the expected results, the applied assumptions and 

limitations are successively presented. 

First chapter of the dissertation examines the fundamentals of crisis 

management of the healthcare system. It summarizes current trends in the 

development of emergencies in global health, which are formed by the influence 

of climate changes and accelerated air pollution, which diversify and increase the 

number of infectious and non-infectious diseases with WHO expectations 2from 

2030 to 2050 d. malnutrition, malaria, diarrhoea and heat stress alone resulting 

from climate change will lead to an additional 250,000 deaths per year. At the 

same time, the costs of restoring health will amount to 2-4 billion dollars per year 

by 2030, impossible to cope with without external help. 

                                                 
2Climate change and health, https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/climate-change-and-health ; 

https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/climate-change-and-health
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It is concluded that the reduction of harmful emissions of greenhouse gases 

can be realized by implementing costly measures: ecologically clean transport, 

renewable sources of energy and ecologically clean food. The efforts of the 

international community to deal with the imp Law of climate change in the United 

Nations Framework Convention on Limiting Global Temperature Increases and 

Climate Change and Addressing Their Consequences, ratified by Bulgaria, are 

presented. The Paris Agreement is a global agreement on climate change that 

covers all countries, its ratification, implementation and entry into force in 2020.3  

There are several leading trends with a negative imp Law on healthcare 

systems. The increased incidence of global influenza pandemics is due to the risk 

factors: smoking, insufficient physical activity, increased alcohol consumption, 

unhealthy diet and air pollution. Another trend is increased instability and 

vulnerability of national health emergency response systems, which requires 

ongoing surveillance of influenza and other viruses with pandemic potential, 

development and implementation of response measures, strengthening health 

systems, increasing preparedness to detect and respond to outbreaks of diseases, 

carrying out mandatory immunization. The development of other trends that need 

constant monitoring are the increase in antimicrobial resistance, the increase in 

the resistance of dangerous pathogens for example the Ebola virus with specific 

examples. Factors with an influence on increasing resistance are brought out - 

destroyed infrastructure of public healthcare; increased population mobility; lack 

of medical staff; cultural differences; manifestation of viruses with different 

clinical and epidemiological characteristics, etc. A significant problem is the lack 

of primary healthcare systems with increased resilience, as the first echelon of 

medical care. The development of these systems requires reduction of isolation 

and social inequality; health service reforms, policy, dialogue and collaboration 

in healthcare. A worrying trend is the growing mistrust of vaccines. Vaccination 

is among the most cost-effective ways to prevent disease and prevents 2 to 3 

million deaths per year, with global application an additional 1.5 million deaths 

could be avoided4. The number of dengue diseases is increasing, 40% of the 

world's population is exposed to the effects of Acquired Immune Deficiency 

Syndrome (AIDS, HIV). 

The revealed negative trends with increasing influence of a number of 

factors on the healthcare system of the Republic of Bulgaria. State reforms are 

aimed at reducing the main comprehensive role of highly qualified hospital care. 

                                                 
3European Council conclusions on the Paris Agreement on climate change, 22/06/2017, 

https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2017/06/22/euco-paris-agreement/ ; 
4Immunization coverage, https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/immunization-coverage ; 

https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2017/06/22/euco-paris-agreement/
https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/immunization-coverage
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So far, the results are not encouraging; the main shortcomings of the system are 

failure to ensure adequate access of the entire population to health services and 

their quality. Preventable mortality in Bulgaria is significantly high, which, 

measured together with the frequency of survival and excess hospitalizations, 

reveals a significant need and an unrealized opportunity to increase the quality 

and coordination in the system of providing health services for the population. 

The wide range of economic and social challenges - the rapid aging of society, 

insufficient incomes, professional migration and the shortage of highly qualified 

labour force require immediate reforms to increase the overall efficiency of the 

system. 

With the application of a scientific-expert approach, an analysis and 

evaluation of the main characteristics that determine the effectiveness of the 

functioning of the national healthcare system is necessary. In the first part, the 

main features of the system are presented public health. The healthcare system is 

considered as a complex social system, made up of many independent subsystems 

in collective interaction. By applying the systems approach to the study of 

complex systems, the health system can be defined as a complex system of 

medical and non-medical subsystems that are in continuous connection and 

interaction to form a general system quality - ensuring the health of each 

individual and society. The medical subsystem of the healthcare system includes 

medical care, dental care, medical prophylaxis, drug supply and medical 

education. The non-medical subsystem of healthcare covers the economic, 

political, legal and cultural systems of the country. 

According to the current legislation of the Republic of Bulgaria, "the 

healthcare system includes medical facilities under the Law on Medical Facilities, 

health facilities under the Law on Health and the Law on Medicinal Products in 

Human Medicine, as well as the state, municipal and public bodies and institutions 

to which they are delegated tasks for the organization, management and control of 

health protection and strengthening activities’5. The main areas of activity of the 

system are protection of citizens' health and state health control, implementation 

of emergency medical assistance, transfusion haematology, inpatient psychiatric 

assistance, medical and social care for children up to three years of age, 

transplantation and health information; provision and sustainable development of 

health activities in medical and health facilities and medical expertise. 

The social health insurance system in the Republic of Bulgaria is highly 

centralized. The main duties for the formation and implementation of the health 

                                                 
5Article 4 of the Law on Health, https://www.lex.bg/laws/ldoc/2135489147 ; 

https://www.lex.bg/laws/ldoc/2135489147
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policy are assigned to the Ministry of Health, and the management of provision 

and access to non-emergency medical care is delegated to the National Health 

Insurance Fund (NHIF). According to data from the Ministry of Finance6, the high 

share of uninsured citizens remains constantly high - it varies from 711,000 in 

2010, 2013 to 719,000 in 2017. According to the Health Insurance Law7, citizens 

lose insurance rights when they have not paid three monthly contributions during 

the previous 36 months, which puts at risk the most vulnerable social groups such 

as the unemployed, the poor, the Roma population, of which 35% are not health 

insured. 

Another basic characteristic of healthcare is the effectiveness of the public 

system for providing health services to citizens, which is evaluated by tracking 

the data available to measure the functioning of the system: preventable mortality 
8from cardiovascular diseases. An indicator of decentralization of the healthcare 

system is the increased level of unnecessary hospitalization. It reveals an 

underdeveloped system, increased mistrust in primary care, lack of synchronicity 

in management and coordination throughout the system. Results reveal the 

presence of excessive workload of hospital facilities, affecting the quality of 

hospital care. Another indicator is unstable financing and limited access of the 

population from rural areas to qualified medical care. It is a prerequisite for low 

rates of cancer screening. The vaccination rate indicator has low values, the 

immunization of children, compared to the EU average, and has started to 

decrease. The quality of healthcare depends on the indicator of material and 

technical provision of the system. It is assessed by a quality monitoring and 

evaluation system, in which access to information on the degree of technological 

and material technical assurance is unreliable. 

The analysis and synthesis of the main characteristic features of the national 

healthcare system implies the study of modern approaches to increase its 

effectiveness, including through the study of approaches to the conceptualization 

of mechanisms for providing opportunities for the system to maintain readiness 

for the implementation of crisis response measures and emergency cases. 

The first part of the dissertation presents the theoretical foundations of 

emergency medicine. The establishment in 2016 by the EU of the European 

                                                 
6Written response to a question re: number of people without health insurance, https :// www . minfin . bg / bg / 

reply / 2019-02-28 ; 
7Health Insurance Law , http :// www . mh . government . bg / media / filer _ public /2018/01/16/ zakon _ za _ 

zdravnoto _ osigurqvane . pdf _ 
8B.A..Deaths for certain age groups and according to specific diseases, which can be avoided with more effective 

prevention and medical interventions; 

https://www.minfin.bg/bg/wreply/2019-02-28
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Emergency Medical Corps 9under the Civil Protection Mechanism is aimed at 

mobilizing special medical teams and equipment in emergencies within the Union 

and beyond. The dissertation provides a brief historical retrospective of the 

development of emergency medical care from descriptions of emergency 

conditions on Mesopotamian cuneiform clay tablets, through the wars of the 18th 

and 19th centuries to modern medical practices in emergency management. The 

development of the Ambulance service and the creation of the emergency 

telephone number from the mid-20th century is reported. The retrospective 

includes available data on the development of native emergency medicine over 

the centuries until the establishment of the "N. I. Pirogov". Emergency medical 

care originated as the medical specialty of providing specialized care for illnesses 

or injuries requiring immediate medical attention. It is practiced in hospital 

emergency departments, pre-hospital centres, emergency medical services and 

intensive care units, but may also be the responsibility of primary care facilities, 

for example urgent care clinics. 

The concept of emergency medicine was created for the theoretical 

explanation of the system of providing assistance in emergencies arising as sudden 

events in which there are dead or injured critically ill patients. They are medical 

situations in which the state's peacetime healthcare system cannot deal with mass 

casualties and casualties on the ground, which is why it is necessary to build a 

specialized response system in such situations. Emergency medicine is a 

specialized field with the main task of providing organized medical assistance to 

the mass injured or sick in emergencies. 

The Anglo-American model of emergency medicine 10is an operational 

domain for the provision of care by surgeons and general practitioners as a 

separate specialty with its own training programs and corresponding academic 

posts. With the Franco-German model, emergency medical care is provided 

directly by critical care anaesthesiologists, surgeons, internal medicine specialists, 

paediatricians, cardiologists or neurologists. In the Russian Federation, there is a 

specialized service of disaster medicine11, part of the structures of the Ministry of 

Health of the country, which interacts with the emergency rescue teams of the 

Ministry of Emergencies. Disaster medicine is considered as a branch of 

medicine built on a system of scientific knowledge and practical activities to 

protect people's lives, provide healthcare in accidents, catastrophes, natural 

                                                 
9European Medical Corps, https://ec.europa.eu/echo/what-we-do/civil-protection/european-medical-corps_en ; 
10The Origins of Emergency Medicine in the US, https://www.sermo.com/the-origins-of-emergency-medicine-

in-the-us/ ; 
11Disaster medicine, https :// fireman . club / inseklodepia / meditsina - katastrof / ; 

https://ec.europa.eu/echo/what-we-do/civil-protection/european-medical-corps_en
https://www.sermo.com/the-origins-of-emergency-medicine-in-the-u-s/
https://www.sermo.com/the-origins-of-emergency-medicine-in-the-u-s/
https://fireman.club/inseklodepia/meditsina-katastrof/
https://fireman.club/inseklodepia/meditsina-katastrof/
https://fireman.club/inseklodepia/meditsina-katastrof/
https://fireman.club/inseklodepia/meditsina-katastrof/
https://fireman.club/inseklodepia/meditsina-katastrof/
https://fireman.club/inseklodepia/meditsina-katastrof/
https://fireman.club/inseklodepia/meditsina-katastrof/
https://fireman.club/inseklodepia/meditsina-katastrof/
https://fireman.club/inseklodepia/meditsina-katastrof/
https://fireman.club/inseklodepia/meditsina-katastrof/
https://fireman.club/inseklodepia/meditsina-katastrof/
https://fireman.club/inseklodepia/meditsina-katastrof/


14 

 

disasters and epidemics, prevent and treat diseases caused by emergencies, 

medical provision and recovery of emergency rescue teams. It is a subsystem of 

the Unified State System for Prevention and Response to Emergencies, managed 

by the Ministry of Health and Social Development of the Russian Federation. 

The main goals of disaster medicine are: implementation of a unified policy 

to reduce health consequences in emergencies ; predicting the socio-hygienic 

consequences of emergencies ; development of recommendations to reduce the 

negative imp Law on living conditions; organization of medical evacuation of the 

population in emergencies ; provision of pre-hospital and hospital assistance to 

injured persons; implementation of sanitary-hygienic and anti-epidemic measures 

in emergency zones; medical insurance and medical assistance for rescuers; 

training of the population, training of the personnel of the emergency rescue teams 

to provide first aid in emergencies . 

The formation of a conceptual approach to the construction of a system for 

medical insurance in emergencies requires a presentation of the theoretical 

foundations and characteristics of these situations. The definitions of: 

"A disaster is a significant disruption of the normal functioning of society, 

caused by natural phenomena and/or human activity and leading to negative 

consequences for the life or health of the population, property, the economy and 

the environment, the prevention, control and overcoming of which exceeds the 

capacity of the system for servicing the usual public protection activities' 12. The 

lack of a clear normative definition of an emergency situation provokes its 

consideration as a situation on a certain territory that arose as a result of a disaster, 

technological catastrophe, accident, natural disaster, the negative development of 

which can cause or cause human casualties, damage human health and the 

environment, cause significant material damage and disrupt the normal 

functioning of society. 

In the current law, 13natural phenomena are presented as phenomena of 

geological, hydro-meteorological and biological origin such as earthquakes, 

floods, mass movements, storms, hailstorms, large snow accumulations, frosts, 

droughts, forest fires, mass diseases of an epidemic and epizootic nature, invasions 

of pests and the like caused by natural forces. The incident is presented as "an 

unpredictable or difficult to predict action, limited in time and space, with a high 

intensity of forces or as a result of human activity, endangering the life or health 

of people, property or the environment"14. An accident is also considered as "an 

                                                 
12Disaster Protection Act, https :// www . lex . bg / bg / laws / ldoc /2135540282 ; 
13Disaster Protection Act, https :// www . lex . bg / bg / laws / ldoc /2135540282 ; 
14Disaster Protection Act, https :// www . lex . bg / bg / laws / ldoc /2135540282 ; 

https://www.lex.bg/bg/laws/ldoc/2135540282
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incident of a large scale involving roads, highways and air traffic, fire, destruction 

of hydraulic facilities, accidents caused by activities at sea, nuclear accidents and 

other environmental and industrial accidents caused by human activities or actions 

", and an industrial accident is no longer an accident, but "sudden technological 

failure of machines, equipment and units or carrying out activities with hazardous 

substances and materials in the production, processing, use, storage, loading, 

transportation or sale, when this leads to danger for the life or health of people, 

animals, property or the environment'. 

"Disaster management" - a process of coordinating the efforts of the various 

structures of the unified rescue system and their joint work to achieve the common 

goal - mastering a disaster and protecting the life and health of people, property 

and the environment. Essential elements of the emergency management process 

such as planning, prevention, and decision-making, implementation of 

standardized response measures, situational management, and consequence 

management are missing. 

The unified rescue system 15is structurally separated by including structures 

of: various ministries and departments, without specification, municipalities, 

commercial companies and sole traders, centres for emergency medical 

assistance, other medical and health facilities, non-profit legal entities, including 

voluntary formations and lastly, the armed forces, where the structures retain their 

departmental affiliation and management. Components of the unified rescue 

system are the Main Directorate "Fire Safety and Population Protection" of the 

Ministry of the Interior, the regional directorates of the Ministry of the Interior, 

the Bulgarian Red Cross and the emergency medical assistance centres of the 

Ministry of Health. 

In "Medical assistance in emergencies" instead of emergency medical 

assistance, the emergency is defined as "an acute or sudden change in a person's 

health that requires immediate medical attention“16, the explanation of which is 

reduced to providing: medical assistance in emergencies to prevent of death, 

severe or irreversible morphological and functional damage to vital human organs 

and systems. 

A medical emergency can be considered as a situation that arises because 

of accidents, catastrophes, natural disasters, armed conflict. Its characteristic 

feature is the presence of a significant number of affected people, the rapid and 

significant deterioration of the living conditions of the population. The 

                                                 
15Disaster Protection Act, https :// www . lex . bg / bg / laws / ldoc /2135540282 ; 
16 Health Law, https://www.lex.bg/laws/ldoc/2135489147 ; 
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management of this emergency situation requires an immediate response of 

specialized forces and means (teams) for the provision of emergency medical 

assistance, including those whose permanent dislocation is outside the zone of the 

area affected by the emergency situation, as well as the specialized participation 

of available medical facilities and units to participate in managing the 

consequences and restoring the necessary medical and sanitary conditions for the 

population. 

An accident is a dangerous accident, an unintended accident, an unwanted 

and unplanned event that could have been prevented if the circumstances leading 

to the accident had been taken into account and the necessary measures taken to 

prevent it. The accident has the potential to cause the destruction of a given object 

or the environment, endangering the lives of people and animals17. Dangerous to 

human life and health are large-scale technological accidents, in a certain territory, 

associated with the destruction of buildings, structures, equipment, vehicles and 

disruption of the production or transport process, as well as with damage to human 

health and/or the environment. Disasters are defined as a sudden event that causes 

human casualties, significant damage to human health, destruction or significant 

damage to material values, and serious damage to the environment. Accordingly, 

natural disasters can be characterized as large-scale natural hazards or processes 

of geophysical, geological, hydrological, atmospheric, biosphere and other origins 

that cause catastrophic consequences, sudden disruptions in the lives of the 

population, lead to the destruction and damage of material values or cause fatal 

injuries to people. Natural disasters can cause various accidents and disasters. 

Medical emergencies are biological and social in nature with increased 

infectious morbidity of people, farm animals, damage to agricultural plants by 

diseases and pests. They can be caused by armed conflicts and wars, by natural 

disasters - earthquakes, floods, hurricanes, tsunamis, landslides, mudflows, etc., 

be man-made - radiation, chemical, biological accidents, forest fires and 

explosions, collapses of buildings, sewage treatment plant accidents, floods, 

transport accidents. 

Prevention is considered as a set of pre-implemented measures for the 

maximum possible reduction of the risk of emergencies, as well as for maintaining 

people's health, for reducing the amount of damage to the environment, material 

losses. Emergency management measures are aimed at protecting and saving life 

and preserving people's health, reducing environmental damage and material 

                                                 
17Robertson, Leon S. Injury Epidemiology, Fourth Edition (Revised 2018), 

http://www.nanlee.net/Chapter%201.pdf ; 

http://www.nanlee.net/Chapter%201.pdf
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losses, as well as limiting the affected areas, eliminating the negative imp Law of 

the factors that caused the situation, in which the area of the state of emergency 

covers the territory in which it developed. 

The classification of health consequences in the manifestation of 

emergency medical situations can complement the comprehensiveness of their 

characterization by determining the content, scope and organization of the 

measures applied by the healthcare system. It may include: the size and nature of 

the caused sanitary losses; the need of the affected for various types of medical 

assistance; the conditions in the medical evacuation zone; the sanitary-hygienic 

and sanitary-epidemiological situation during the emergency situation; violation 

or interruption of the activity of medical, preventive, sanitary, hygienic, anti-

epidemic institutions and institutions for providing assistance in the event of a 

threat to the life of the population in the emergency zone of the emergency 

situation. 

The presented arguments reveal the presence of conceptual incompleteness 

and imperfection of the basic norms, through the implementation of which the 

response and management of emergencies /disasters is organized, as well as an 

urgent need for theoretical updating of the issues of applying new approaches and 

building and managing an appropriate medical emergency management system. 

A number of examples reveal the existence of unified systems for the 

prevention and management of emergencies, within which the safety of the 

population is ensured and the amount of damage to the national economy and the 

established way of life of the society is reduced. An appropriate conceptual 

framework for applying a standardized approach to the management of all 

emergencies is the establishment of a national crisis management framework, 

including in close cooperation and interaction with the allied systems of NATO 

and the EU. Without being exhaustive, the main tasks that can be normatively 

assigned are the scope of the whole process by distinguishing both the prevention 

and the management of emergencies and their consequences: development and 

implementation of legal and economic standards to guarantee the protection of 

those affected citizens and territories; implementation of measures to prevent 

emergencies and increase the sustainability of the functioning of institutions and 

facilities for civil protection in emergencies ; building and using systems for early 

warning and notification of the population in emergencies ; readiness for actions 

of the governing bodies, forces and means to prevent the occurrence and minimize 

the negative imp Law of emergencies ; collection, processing and exchange of 

information in the field of the protection of the population and the territory in 
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crises and emergencies ; population training; forecasting and assessment of the 

socio-economic consequences of emergencies; building financial and material 

reserves for responding to crises and emergencies ; provision of expertise, 

management and control in the field of protection of the population and the 

territory from emergencies ; implementation of emergency and crisis response 

measures; implementation of measures for social protection of the population 

affected by emergencies , provision of humanitarian aid; international cooperation 

in the field of protection of the population and the territory during crises and 

emergencies . 

As a basis for the construction and functioning of such a system, the 

following principles have been put forward: comprehensiveness of the population, 

objects, material and immaterial values subject to protection; account of the 

division of powers, competences, powers and responsibilities between institutions 

and governing bodies at all levels in the state; preliminary specialized planning of 

measures for the protection of the population and the territory in emergencies and 

their continuous application both in peacetime and in war, with an account of the 

reasonable sufficiency of the volume and conditions of application; consistency 

and complexity of the approach applied measures to protect the population and 

the territory in crises and emergencies . 

The study of the theoretical and conceptual foundations of modern 

emergency medicine reveals a number of opportunities for applying international 

experience in the construction of a unified national system for medical provision 

of emergency management and ensuring its constant readiness to implement 

measures to protect life and health of the population. 

The presentation of the conceptual approaches to situational management 

of crises and emergencies begins with the concept of situational management of 

Robert Mockler18. It is based on the understanding that the forms, methods, 

systems and styles of management must vary significantly depending on the 

objective conditions of the managed object. Modern situational management 

covers all activities of management bodies, where decision-making and control 

processes are based on a thorough analysis of available capabilities with a report 

on the current state of the managed object, available options for actions and 

forecasts of the likely consequences of applied management actions19. 

In the theory of situational management, management systems are 

considered as open complex systems of systems that actively inter Law with the 

                                                 
18https://www.amazon.com/management-control-process-Robert-Mockler/dp/0390644404 
19Emergency Situations, Situation Management, https :// www . mchs . gov . ru / dop / terms / item /85962/ ; 

https://www.mchs.gov.ru/dop/terms/item/85962/
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factors affecting the external environment of the system. Conceptually, situational 

management concentrates its managerial impacts and resources to ensure their 

implementation in practice on the management of specific situations. In a 

standardized model of its application, several mandatory steps or phases can be 

considered, the sequential or parallel implementation of which is the carrier of the 

specifics of management for each individual situation. The first mandatory phase 

of the situation management process is a thorough analysis of the situation to 

determine: 

 requirements of the development of the situation to the management 

authorities - requirements for a guaranteed return to a state of security, 

 the potential development of the situation and identification of potential 

negative events, the likely consequences of their occurrence, 

 risk analysis to quantitatively and qualitatively determine the 

characteristics of threats and challenges, to determine the probability of 

occurrence of crisis events and the expectations of threats to the life and health of 

people and the environment, 

 analysis of the mechanisms for the manifestation of similar events and 

the probability of their occurrence, 

 defining vulnerabilities of the affected territory and the degree of risk to 

society. 

The second phase of the situational management process is the selection of 

an appropriate management approach that matches the requirements of the 

management system for influencing the given situation. In the third place is 

adaptation of the chosen management model to the requirements and style of the 

management system implementing it, including by using appropriate mechanisms 

for flexible adaptation and creating opportunities to switch or apply another or 

new style of management fully corresponding to the development of the situation. 

The final phase of the process is making changes that allow flexible management 

adaptation to dynamic changes in the situation. The process of situational 

management can be sequential or parallel, necessarily based on flexibility and 

adaptation. 

The application of such a complex and highly informed process is possible 

only when the control system is set up and maintained in constant (24/7) operation. 

For this purpose, a system of situation centres is used in global practice. The 

experience of the Republic of Bulgaria has evolved from the20 National Centre for 

                                                 
20Crisis Management Law , http :// www . maxconsult . bg / pdf / ZUK . pdf _ 
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Crisis Management, which was not created at the time of the repealed Crisis 

Management Law, to the National Crisis Management System, which has not yet 

been created under the Law on the Management and Functioning of the National 

Security Protection System, which includes national, departmental and regional 

situation centres. The National Situation Centre is entrusted with assisting the 

Council of Ministers in: leading and coordinating actions on prevention, response, 

management and control of crises, interaction and coordination with the bodies of 

the European Union, the North Atlantic Treaty Organization and other countries, 

including access to public regulated service (PRS) provided by the global 

navigation satellite system GALILEO and the implementation of the national 

communication strategy for informing citizens in crises 21. 

Situation Centres (SC) are operational, informational and analytical 

structures, on the basis of which crisis management Centres are developed. In a 

normal situation, the situation Centres maintain round-the-clock operational duty, 

monitor, analyse and evaluate the situation, support the communication-

information and engineering-technical systems necessary for the work and life of 

the crisis management Centres (CMC). SCs are ready, if necessary, to notify the 

governing bodies, the duty forces and the population of the occurrence of a crisis. 

In the event of a crisis, appropriate crisis management Centres are deployed on 

the basis of the SC. Conceptually, each crisis management centre is considered as 

the main management body of the crisis and emergency management system, 

which is assigned the functions of activating the entire management system, public 

awareness, day-to-day management of the response forces. The CMC is assigned 

the functions of maintaining constant operational readiness through duty officers 

in the situation Centres. The main tasks of such a centre can be: rapid response to 

the threat of an emergency situation, maintenance of sustainable operational 

management of response forces, coordination of activities of management bodies 

of the emergency response system, collection and processing of operational 

information during of rescue and recovery operations, ensuring sustainable 

functioning of the management system. 

The availability and timely use of information regarding possible or 

emerging crises is an essential element in ensuring the making of timely justified 

management decisions that support the achievement of sustainable management 

of the state and society. The application of modern achievements of science offers 

many solutions that allow collection, processing, use and storage of many 

                                                 
21The Law on the Management and Operation of the National Security Protection System, https :// www . lex . 

bg / en / laws / ldoc /2136588572 ; 
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information resources in real time. In modern situation Centres, powerful 

hardware and software complexes are located, which allow processing of 

significant data flows. Access to the processed information is built on convenient 

interfaces with flexible settings to support the activity of the various management 

bodies. The communication networks are built with the help of automated 

workstations connected to departmental and state networks, to the Internet 

information and telecommunications network, with secure communication 

channels to ensure interdepartmental information interaction. They provide the 

ability to maintain all communication links in all necessary formats, as well as 

conduct video conferences and other types of special communications. The basic 

infrastructure for information provision of the functionality of such Centres is 

built on a specially distributed information fund using unified means of collecting, 

accumulating, checking, storing and exchanging data.  

The construction and functionality of modern situational control Centres is 

based on several groups of leading principles22: systematic, prioritization of tasks, 

modularity and integration of autonomous systems, multilevel levels in a single 

hierarchical structure, accessibility of user interfaces. The functionality of the 

situation Centres is based on the principles of unity of management, continuity of 

development and improvement, self-reliance of the system, access control 

depending on the tasks and competencies, continuous monitoring of the managed 

situation, multi-mode functioning, methodological and technological 

compatibility, activation of the individual intelligence and brainstorming in the 

preparation of decision options, mobility in accessing resources, information 

compression in a unified information environment, one-time entry of primary 

documents, quick access to primary information, integration of formalized and 

informal knowledge, extraction of new knowledge, principle of stereotyped 

situations - of precedents, maximizing the visibility of the presented information. 

Part of the presented principles can be summarized as an obligation for the 

integration and compliance of the infrastructure, equipment and personnel training 

in accordance with the objectives, the structure of the management bodies, while 

preserving their independence in the performance of specific tasks and functions, 

maximum standardization and consistency between the design and implemented 

technical solutions, ensuring matrix interaction with possibilities for simultaneous 

use of hierarchical and network interaction of all situational Centres . 

                                                 
22A.A. Morozov, G.E. Kuzmenko, V.I. Vyun, V.A. Litvinov, Situation Centers. Basic principles of construction, 

https://cyberleninka.ru/article/n/situatsionnye-tsentry-osnovnye-printsipy-konstruirovaniya ; 

https://cyberleninka.ru/article/n/situatsionnye-tsentry-osnovnye-printsipy-konstruirovaniya
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In the design and construction of such high-tech control Centres, it is 

necessary to provide for the solution of several basic questions, which can be 

answered by summarizing the requirements of the principles that determine the 

requirements for functionality. They oblige the utilization of all opportunities for 

complete management and information integration and interaction with the other 

Centres in the system through the formation of a single/shared information space. 

The principles on which the functionality is based oblige the application of up-to-

date technological solutions based on unique specialized software for a situation 

centre with the creation of a unified system of rubrics, classifiers, directories, 

registers and formats for data storage and exchange. Significant efforts in the 

construction of such systems is the guarantee of their information security, as well 

as the construction of a unified hardware and software complex with subsystems 

for input, processing, provision and information security. 

The application of the principles determining requirements for information 

processing, obtaining and using new knowledge implies that the main components 

of the subsystems of such a centre can form high efficiency and quality of the 

decisions made. They also refer to systems for inputting, collecting and extracting 

data, for information visualization and collective work with it. In order to manage 

the huge data sets and the available information resources, as well as to use the 

monitoring of information sources and the Internet, databases are being built for 

the storage and processing of the Big Data sets - Big Data. The subsystem of 

information analysis is built on the possibilities of extracting information from 

large data sets, which allows monitoring and evaluation of the dynamics and main 

trends of the development of the situation, with the aim of determining the main 

factors of influence on the monitored indicators. Such high-tech solutions allow 

tracking and analysis of the results, including the currently solved tasks and the 

implemented response measures, guaranteeing a high level of situational 

awareness when making management decisions. 

The use of modern visualization systems provides guaranteed access to a 

large volume of information from various sources with the help of multi-windows 

and multi-documents interfaces, which allow a quick, comprehensive and 

objective assessment of the current situation. A key element of such a 

visualization system is a shared screen for collective use. Mastering the 

technological capabilities of such systems for gathering, analytical processing and 

visualization of information can significantly increase the quality and speed of the 

experts and analysts. Mandatory in the evaluation of complex and complex 

situations is the use of simulation systems. In order to complete the functionality 
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of the situation management, it is necessary to build a system of distributed 

situation Centres at the institutional and territorial level of state management, as 

well as the connection and interaction with national and allied command and 

situation Centres. 

The shortcomings of the regulatory framework of the crisis and emergency 

management system, and in particular for the management of emergency medical 

situations, provoke the conduct of scientific research on the application of the 

achievements of the world experience for the construction of situational Centres 

of the management bodies. Their presence and functioning guarantee a timely and 

high-quality systematic solution of interdepartmental tasks, based on increasing 

the technological, informational, analytical, prognostic capabilities and building a 

system of connected situational Centres for the bodies of state power, the central 

and territorial administration of the country. 

An in-depth review of the current theoretical foundations of approaches to 

the management of modern public health systems allows the following 

generalizing conclusions from Chapter One: 

1. The review of the theoretical foundations of the healthcare system 

reveals a need for specialized scientific research to account for the growing 

negative influence of multiple factors on modern healthcare, as well as for the 

development of measures to increase the effectiveness of the management of the 

healthcare system. 

2. The analysis of literary sources made it possible to follow the 

development of main trends and reveal negative consequences of the influence of 

international factors on the national healthcare system, the assessment of which 

requires a scientific-expert approach to reveal new opportunities for increasing 

its effectiveness. 

3. The in-depth study of the characteristics of the healthcare system 

allows deriving approaches for a broader conceptualization of the mechanisms 

for keeping it ready to respond to crises, and the review of the theoretical-

conceptual foundations of emergency medicine allows the application of 

international experience in building a system for crisis and emergency medical 

insurance management. 

4. The review of the regulatory framework revealed imperfections in the 

legal regulation of crisis management, as well as the management of emergency 

medical situations, which is a prerequisite for new scientific studies of national 

and international experience and opportunities to increase efficiency with the 

introduction of situational healthcare management. 
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5. The analysis of literature sources revealed that situational Centres 

for the management of emergency medical situations could offer solutions to 

complex interdepartmental tasks based on opportunities to use modern 

information technologies to increase the analytical and prognostic potential of 

crisis management bodies. 

Chapter Two: State of Health System’s Management in Crisis 

In the second part of the dissertation, an empirical study was conducted with 

the aim of using specialized expertise in assessing the real state of the healthcare 

management system during crises and subsequent analysis of possible solutions 

for its improvement. The stages of preparation, planning, implementation, data 

processing and information analysis are presented. The topic of the study is 

directly aimed at achieving its objective "Assessment of the State of Management 

of the Healthcare System in Crisis, Disaster and Emergencies“ to collect 

representative and reliable information. When conducting the research, tasks were 

solved to form a target group from which reliable information about the real 

situation can be obtained , a scientifically applied toolkit was determined for 

practical solving of the tasks, the state and trends in the changes of healthcare 

management and opportunities for its improvement. 

By formulating several auxiliary hypotheses, an opportunity is provided to 

test the main one, according to which the effectiveness of the management of the 

healthcare system in crises is determined by government policy, the state of the 

regulatory framework, and the capabilities of healthcare to manage crises and 

emergencies. An Expert Rating Map with questions has been developed, to obtain 

a numerical dimension of the collected information; specific scales have been 

developed to evaluate each question. Empirical indicators are defined for 

confirming or rejecting the hypotheses, which are measured by the answers to a 

specific group of questions. After defining the target group, an electronic version 

of the Evaluation Card was developed in order to increase the possibilities of 

access with a QR code and the anonymity of the study. Processing of the primary 

information is done using the SPSS Statistics system23. 

Analysis of results for outcome assessment begins with an assessment of 

the representativeness of the target group of research participants. The number 

(155) and specialization of the participating experts from the administrative, 

managerial and academic circles of the healthcare system and the crisis 

management system allowed a generalized assessment of the reliability of the data 

obtained according to the criteria of age, education, qualification, scientific 

                                                 
23 Quick Start Guide to SPSS : http :// ebox . nbu . bg / statmethods / Base %20 Guide / Bulgarian / SPSS . pdf _ 
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degree, position held, professional experience, empathy with the crisis 

management system and institutional affiliation. The assessment is a guarantee of 

a high level of representativeness of the research sample, which can serve to obtain 

a realistic picture of the state of healthcare system management in crises and 

emergencies. 

The expert evaluation aims to determine the current state of the healthcare 

management system during crises and identify measures to eliminate the revealed 

shortcomings and deficits. The assessment of the correspondence of the proposed 

and evaluated elements of the theoretical foundations of situational management 

allows generalizations: for a good knowledge of the theoretical foundations of 

healthcare management in crisis and emergencies ; for the need for continuous 

management intervention, provision and use of modern information technologies 

for structuring and maintaining the functionality of a situational healthcare 

management model; for the need to implement specialized measures for the 

development, updating and improvement of the theoretical foundations of the 

management of the healthcare system in crises and emergencies . 

The analysis of the results of the expert evaluation of the normative base 

and the guiding documents for ensuring the management and functioning of the 

healthcare system in crises and emergencies reveals the need for additional efforts 

for their improvement and updating, including the national legislation. The current 

state of preparedness of the healthcare system for crisis management indicates a 

need to plan additional resources to build, update and improve the regulatory 

framework. They must be accompanied by policies, initiatives, programs and 

plans to improve and improve financial and material security. 

The dependencies between the individual elements used by the experts to 

assess the nature and readiness of the healthcare system to participate in the 

management of crises and emergencies , as well as with the measures proposed 

for assessment to increase its effectiveness, reveal several dependencies: the need 

for a holistic approach in the analysis of the individual components and their 

measurement indicators, deriving the system control mechanism as a tool for 

optimizing the interdependence and synchrony between its elements.  

The results of the expert assessments prove the need for comprehensive 

improvement of all components of infrastructure readiness and the organization 

of interaction and interoperability to achieve effective functioning of the 

healthcare system during crises. With the expert evaluation, a successful attempt 

has been made to validate a definition of situational management, which can be 

applied as a reference theoretical framework for future research and scientific 
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interpretations in a relevant field. It has been proven that the use of modern 

information systems for continuous monitoring and exchange of information is a 

key factor in increasing the efficiency of the healthcare management system. 

The possibilities of increasing the efficiency of the healthcare system 

through more active monitoring of the change of the parameters of the managed 

situation; measuring the aggregate influence of all factors determining its 

functioning and continuous assessment and correction of the activities of the 

employees involved in the management of a given situation are positively 

evaluated by the experts, but taking into account the negatives of the process. 

Timely management decision-making is a factor of extreme importance for the 

functioning of the healthcare system in emergencies. 

It is necessary to expand the areas of application of modern information 

technologies for continuous information control, because they contribute to 

increasing the effectiveness of situational management. Important for the 

readiness and efficiency of the system is the guiding principle for the unification 

of the training of the employees of the healthcare system. Conducting 

departmental, joint, national and international training and exercises is an 

important factor in increasing the effectiveness of the healthcare system in crises. 

It is mandatory for the system to find an adequate response to the demonstrated 

need to increase the qualifications of the management team and to prepare the 

Bulgarian citizens. 

The factors that make it difficult to prepare the organizations of the 

healthcare system to work in crises are identified with the revealed deficits of 

medical personnel, lack of a unified policy in the field of crisis management, of 

sufficient capabilities for forecasting, prevention, control and liquidation of the 

consequences of crises at all levels . Priority measures to increase the readiness of 

the healthcare system to work in crises are improving the training of management 

and staff, conducting departmental, joint, national and international exercises and 

trainings and building a unified national system for action in crises, disasters and 

emergencies. 

Conclusions from Chapter Two 

1. Regardless of the revealed good scope of the theoretical foundations 

of healthcare management in crises, the analysis of the results of the expert 

evaluation reveals a need to apply specialized measures to expand and develop 

the theory of the management of the healthcare system in crises and emergencies. 
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2. The summarized results of the empirical research reveal a need for 

development and improvement of the legislation in the field of national security 

and in particular of the management of healthcare in crisis and emergencies. 

3. The assessed state of unsatisfactory preparedness of the healthcare 

system for crisis action requires improvement of its management as an integral 

part of the complex improvement of all components of the national crisis and 

emergency management system. 

4. The results of the research confirm the validity of the defined 

hypothesis - the management of the healthcare system during crises is not always 

effective due to the imperfection of the management bodies, the need for additional 

training, the necessary update of the crisis and emergency management 

procedures and the need for full interaction with the others institutions. 

5. The research reveals opportunities to increase the effectiveness of 

healthcare in crises and emergencies by building situation Centres and 

introducing situational management for comprehensive integration and 

synchronization of the management capabilities of the healthcare system with the 

capabilities of other national institutions and international crisis response 

systems. 

In the Third Chapter of the dissertation, the main characteristics of the 

management of the healthcare system in crises and emergencies are presented and 

directions for its improvement are identified. Modern management of crises and 

other emergencies requires maintaining a continuous picture of the real situation 

and precise management intervention in order to limit and minimize the negative 

imp Law and their consequences. Maintaining real-time situational awareness 

cannot be realized without the use of reliable sources of information from the 

scene. At the same time, the constant updating of the real picture needs speedy 

exchange and timely dissemination of information, as well as the possibility of 

continuous analysis of large data sets. The requirements for a situation centre are 

determined by the main functions - continuous real-time information on all 

changes in the managed situation requires equipment with technological resources 

to support decision-making, which is based on modelling, simulations, analysis 

and forecasting of its development. The practice requires the presence of separate 

modules integrated into a unified information complex for: video surveillance and 

video analyses; technical means of protection; communication systems; analytical 
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subsystem; access to a geographic information system; decision support 

systems24. 

The summarization of the results of the expert evaluations reveals the need 

for improvement of the regulatory framework as a prerequisite for the introduction 

of situational management of the healthcare system in crises and emergencies. 

ŽUFSZNS attempts to introduce situational management by defining in the 

Final Regulations the Situational Centre as "a structure carrying out the collection, 

analysis and immediate reporting of received information in connection with the 

prevention and/or limitation of crises, as well as for the coordination of response 

measures and actions, mastering and overcoming the crisis"25, as well as " The 

National Crisis Management System", Article 17, para. 3, in the composition of 

which Art. 18, para. 1 includes national, departmental and regional situation 

Centres . In Art. 18, para. 2 - the tasks of the National Situation Centre are assigned 

to the Secretariat of the Security Council. 

Regardless of the experience, there is a deficit of legal norms in the field of 

crisis management in the national legal-normative base, which is why it is 

necessary to improve it. Synchronized construction and staffing of the staff 

structures of the institutions with the situation Centres prescribed in the ŽUFSZNS 

and comprehensive provision of their activity in crisis management is necessary: 

construction of a National Situation Centre for crisis management, to provide 

expertise for decision-making in the Security Council to the Council of Ministers, 

for coordinating the activities of the departmental situation Centres and for 

implementing measures and carrying out crisis response operations. 

In reviewing the possibilities for situational management of healthcare in 

crises and emergencies, past practices are presented since the establishment of the 

National Medical Coordination Centre (NMCC) in August 200426, designed to 

lead and coordinate healthcare in disasters, accidents, terrorist attacks to ensure 

timely decision-making. The NMCC27is tasked with: continuously receiving, 

processing and providing information about the medical situation in the country; 

                                                 
24Yury Stoyanov, Contemporary requirements for the construction of situational management, http :// lib . 
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preparing an expert assessment of the state and capabilities of the country's 

medical forces and resources; organization and implementation of coordination of 

medical insurance for victims in crises by: developing plans for medical insurance 

for victims, coordinating the actions of medical and health facilities for medical 

insurance and service for victims, coordinating the activities of medical teams and 

national consultants, as well as and evacuation flows; training of medical and 

other specialists and crisis action teams, organization of medical insurance for 

injured Bulgarian citizens outside the territory of the country if necessary. 

The tasks of the Centre are carried out by 24/7 duty and maintaining 

readiness for action in an information system with a database for registered 

medical facilities and potentially dangerous objects or those with dangerous 

production, conducting training and providing methodical assistance to medical 

insurance personnel, developing models for response by types of crises to protect 

the life and health of the population, preparation of analyses and forecasts for the 

medical provision of the population in crises, and also for organization and 

conduct of training of the population for actions in crises, for participation in 

international programs, projects, humanitarian and other events related to medical 

insurance in crises. 

When determining ways to improve interaction in healthcare during crises 

and emergencies , the results of the correlation analysis of the data from the 

empirical research were used to derive the significance of the characteristics of 

situational management: active monitoring of the change of the parameters of the 

managed situation; measuring the cumulative imp Law of all factors; continuous 

assessment and correction of activity; improving decision-making responsiveness; 

information control of the situation; use of information technology, large 

databases and artificial intelligence; maintaining shared awareness; unification of 

education and training. 

A model for situational management of the healthcare system in crises and 

emergencies is proposed, which takes into account the specifics of the basic 

models of modern healthcare. The model of public management systems, 

according to international standardization, covers a joint consideration of their 

structural and functional model. Regardless of the way of presentation – 

descriptive or graphic, the structural management model reflects the structure of 

the system, and the functional model describes the assigned functions of the 

system with an account of its construction. The models are used for: distribution 

of responsibilities for the implementation of the main functions of the structures; 

disclosure of unnecessary functions and structures; cost allocation; performance 
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evaluation; identification of defects in the structure; improvement of the public 

system. 

As a result of the research, an exemplary model for situational management 

of the healthcare system in crisis and emergencies was compiled. Accessible 

definitions are used, in which the situation is a subjective 

assessment/analysis/summary of a set of characteristics of the considered objects 

and the constant and causal relationships between them, which depend on the 

events that have occurred and the ongoing processes, and the generalized 

description or mapping of the considered in a certain a situational system is 

associated with a situational model28. Tracking the development of the situation is 

carried out or predicted through situational modelling systems - a set of software 

and hardware tools that allow storage, visualization, simulations and analysis of 

information based on the constructed situational model29, therefore, according to 

their purpose, these systems can be divided into three main classes: situational 

information visualization systems, dynamic situational modelling systems, and 

analytical situational systems. Given the main tasks, a block diagram of the 

construction of monitoring and visualization systems, means of input, search, 

access, analysis, exchange and sharing in digital format of text information, 

graphic data, statistical data and information, a management system by specialized 

and situation centre management staff. 

The establishment and use of situation Centres in the healthcare system for 

the management of crises and medical emergencies at all levels of government 

can be assessed as an urgent need. The presence of the presented basic blocks 

turns such high-tech structures into one of the most suitable ways for operational 

management of information in real time, which in turn allows rapid preventive 

resolution of emerging problems and increases the reactivity and efficiency of all 

management activities. 

The results of the review of the theoretical foundations of situational 

management and the lessons from practice were taken into account when 

compiling a model for a situational centre for crisis management in the healthcare 

system. The essence of the centre is defined as a high-tech expert structure, 

equipped in special rooms or offices with high-tech systems necessary for 

communication, visualization, storage, automated processing of information and 

data, the main purpose of which is information provision and support for 

management decision-making, control and monitoring the development of 

                                                 
28There again. 
29There again. 
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complex situations in real time. A need for a national situation centre in the 

Ministry of Health and situation Centres at the territorial level was reported. The 

construction of the system can begin with the creation of a legal-normative basis. 

A Health Situation Centre model for crisis and emergency management 

with a block structure (Block diagram of an example model of a Health Situation 

Centre ) of specialized interconnected systems is summarized, in which the 

following block-based basic structural elements can be covered: information 

hardware and software systems; information and analytical systems; video 

telecommunications equipment for visualization and video communication; 

specialized information complexes of special software and artificial intelligence; 

automated and robotic workplaces for the work of the centre 's personnel; systems 

for exchange, automated processing, analysis and storage of large databases and 

information; information security systems, including information, cyber and 

cryptographic protection tools, administrative management systems and situation 

centre service. 

The main functions of the situation centre are defined: access to databases 

and information provision, processing, storage, sharing, targeted distribution and 

consumption of information; automated real-time simulations, analysis, 

evaluation, modelling and decision support options; visualization of the real 

situation; healthcare system monitoring and links with national and international 

systems; scientific-analytical assurance of decision-making; high-tech jobs. The 

main tasks, the necessary management and administrative documents to ensure 

the functionality of the centre are outlined. 

 

Conclusions from Chapter Three 

1. The research revealed a need for synchronized improvement of the 

national regulatory framework in the field of national security by building a legal 

framework for managing the country in crises and creating regulatory conditions 

for introducing situational management of healthcare in crises and emergencies. 

2. The analysis of the results of the research confirms that the 

situational management of healthcare can be a prerequisite for an overall 

increase in the effectiveness of the national healthcare system in peacetime, crises 

and emergencies. 

3. The introduction of real-time situational management in the 

healthcare system will allow improvement of the basic characteristics of the 

system's management capabilities, optimization of its structure and will contribute 
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to increasing the timeliness, interaction, synergy and overall effectiveness of crisis 

and emergency management. 

4. The results of the study confirm the main hypothesis of the study - the 

construction of a healthcare situational centre can serve to increase the quality of 

management by introducing modern high-tech solutions to increase the reactivity 

and effectiveness of management decisions in crises and emergencies. 

5. The continuous functionality of a situational centre for the 

management of healthcare in crisis and emergencies is based on standardizing 

normative documents, programs, plans and is ensured by using modern 

comprehensive information and resource provision. 

IV. General Conclusions of the Dissertation Research 

1. The growing influence of an expanding number of negative trends on 

healthcare in recent years confirms the need to conduct specialized scientific 

research to develop appropriate approaches to manage and ensure the life and 

health of society. 

2. The retrospection and study of the theoretical foundations of 

emergency medicine reveals opportunities for the application of national and 

international experience in the construction of a healthcare management system 

in crisis and emergencies. 

3. Conducting the research reveals modern opportunities to reduce the 

negative imp Law of changed living conditions on healthcare and allows the 

development and adaptation of national legislation in the field of healthcare 

management in crises and emergencies, accompanied by targeted policies, 

programs and plans. 

4. The analysis of the research results confirms the need for a timely 

complex and synchronized improvement of the structure, functionality, interaction 

and readiness of all elements of the healthcare management system to increase 

the effectiveness in crisis and emergency management. 

5. The introduction of situational management can significantly 

increase the effectiveness of healthcare in crises by being able to combine and 

synchronize the use of the capabilities of the healthcare management system with 

the management capabilities and resources of other institutions and international 

systems. 

6. The establishment of a healthcare situational management centre 

will increase the quality and efficiency of the operation of the entire system by 

using up-to-date and comprehensive real-time information to ensure decision-
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making and accelerate the opportunities for management intervention in the 

implementation of crisis response measures and medical emergencies. 

V. Conclusion 

The developed dissertation work on the topic "Situational management of 

the healthcare system in the Republic of Bulgaria during crises" is a response to 

the current need for such scientific research. The defined object and subject of the 

research allowed a critical review and analysis of the current legal and regulatory 

framework, the possibilities for updating and improving the healthcare 

management capabilities. Subject to the limitations, scientific research tasks have 

been solved. In the first chapter, the task of researching the current state of the 

healthcare management system during crises is solved, as a result, proposals for 

improving the legal and regulatory framework and enriching the theoretical 

foundations of the situational management of public healthcare are substantiated. 

The second research task was solved by conducting an expert assessment of the 

state and revealing opportunities for improving the system of healthcare 

management in crisis and emergencies. As a result, imperfections were revealed 

and opportunities for increasing the functionality, interaction and efficiency of 

healthcare management were noted. To solve the third task, requirements, 

characteristics, approaches, directions and models for introducing situational 

management in healthcare in crisis and emergencies are presented. A block model 

for a situation centre for the management of healthcare in crises and emergencies 

and approaches to the introduction of situation management in healthcare are 

proposed. 

The results confirm the validity of the scientific hypothesis - the disclosure, 

analysis and evaluation of the normative and organizational problems of the 

operationally of the medical aid system in the process of crisis management are a 

scientific motivation for improving the system of healthcare management in crises 

in sync with the construction of a National system for crisis management. They 

contribute to the achievement of the goal of the dissertation - analysis and 

assessment of the current state of the healthcare system and proposals for 

improving its management in crises and emergencies. 

The applied scientific research tools and the achieved research results are a 

prerequisite for future scientific research, for scientific-theoretical improvement 

and enrichment of training programs and increasing qualifications in the field of 

healthcare management in crisis and emergencies. 
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VI. Scientific and Applied Contributions of the Dissertation Work 
Scientific Contributions: 

1. An in-depth review and analysis of literature sources on the 

retrospective, development and current state of the management of the healthcare 

system was carried out and requirements for increasing its effectiveness by 

applying situational management in crises and emergencies were synthesized. 

2. The theory of applying a systemic approach to determining the 

essence and main characteristics of the healthcare management system in crisis 

and emergencies based on an advanced conceptual apparatus has been enriched. 

Scientific and Applied Contributions 

1. Modern scientific and applied tools for expert evaluation were 

developed, with which an in-depth study was conducted in a specialized target 

group of the current state of the healthcare management system and for the 

introduction of situational management as a possible approach to increase its 

effectiveness. 

2. As a result of the analysis of the literary sources and the results of a 

scientific applied research, a block model is proposed for the introduction of 

situational management of the healthcare system in crises and emergencies. 

3. The possibility of future application of the used research tools in 

scientific applied research, and the results of the dissertation for scientific-

theoretical improvement and enrichment of the training programs and raising of 

qualifications in the subject area of crisis and emergency management, has been 

revealed. 
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