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Дисертацията, с обем от 242 страници, се състои от въведение, пет
глави, заключение и библиография. Основният текст съдържа 12 таблици,
9 фигури и 1 схема. Съдържанието на разделите е разпределено в отделни
параграфи, като в края на всеки раздел са направени конкретни
обобщения, изводи. Списъкът със справочна литература се състои от 312
заглавия на български, английски и полски езици, включително 140
международни правни акта, 77 полски правни акта, 21 документа, 51
монографии и части от колективни трудове, 3 енциклопедии, лексики,
речници, и 20 статии в списания.

Дисертационният труд е обсъден в катедра „Администрация,
управление и политически науки” при факултет „Международна
икономика и администрация” и насочен за защита пред научно жури.

Публичната защита ще се проведе на открито заседание на научното
жури на 25.10.2019 г. от 10:00 ч. в Заседателната зала на Ректората на ВСУ
„Черноризец Храбър”.

Материалите по защитата са достъпни в кабинет 204 във ВСУ
„Черноризец Храбър” и на сайта www.vfu.bg Раздел „Докторантури”



5

I. ОБЩО ОПИСАНИЕ НА ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД
1. Въведение
Краят на Студената война доведе до мащабни промени,

касаещи безопасността. Военните заплахи намаляха, но пък
списъкът с невоенни такива определено се разшири. В този
контекст, на 7–8 ноември 1991 в Рим се състоя среща на върха на
Северноатлантическия съюз - НАТО, по време на която беше
приета Стратегическата концепция на НАТО. В този документ за
първи път военният аспект за безопасност бе изместен от
политическия, икономическия, обществения и екологичния.
Стратегията постави насоката на промените в процесите по
безопасността. Гражданският сектор, считан преди това за
обслужващ военния, се превърна в централен стълб на
националната сигурност. Този процес беше ускорен от засилването
на тенденциите по разоръжаване, намаляването на средствата за
военната сигурност, както и от намаляването на числеността на
армията. Отдръпването от разрешаването на конфликти със сила
изискваше намирането на алтернативни решения. Допълнителен
фактор, стимулиращ работата по създаването на нови начини за
разрешаване на проблемите, беше повишаване на честотата
и силата на заплахите.

Едно от решенията на горните проблеми в областта на
безопасността беше използването на капацитета на научните методи
за управление. Темата на този труд има огромно научно значение.
В днешния свят се дава приоритет както на справянето
с потенциални конфликти и трансформирането им във
взаимопомощ и мониторинг, така и на откриването на
несъответствия в процесите по създаване и постигане на
безопасност. Набляга се на предотвратяването на конфликти,
вълнения и грешки в определени области на системата на
безопасността, както и на премахването и ограничаването на
факторите, допринасящи за възникването им. Непрекъснато
и систематично се приемат поправки в законите и наредбите.
Управлението на кризисни ситуации е от жизнено значение в това
отношение. То води не само до постигането на мир, но и до
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просперитет, който е един от най-важните определящи фактори за
съвременната безопасност.

2. Актуалност и значимост на темата на изследването
Актуалността на проучвания изследователски проблем

е следствие от промените по отношение на безопасността. Много
кризи в модерния свят се характеризират с транснационален
и трансграничен характер. При определени обстоятелства, темпът
на развитие на кризата в международната ситуация надвиша
възможностите на правителствените власти да се справят с нея.
Ефективното предотвратяване на настъпването ѝ може да се
постигне само посредством общи усилия, които да допринесат за
подобряване на нивото на сигурността не само в Полша, но
и в целия свят.

Процесите на интеграция и дезинтеграция, характерни за
съвременния свят, от една страна предоставят възможност за
разрешаване на възникващите проблеми, а от друга- генерират
риска от неконтролирано развитие на ситуацията. Същото се отнася
и за информационната революция, която, от една страна, осигурява
възможност за по-добро разрешаване на назрелите проблеми, а от
друга - значително увеличава нивото на заплаха. От тази гледна
точка изглежда, че обхватът на проучването относно сферата на
управление на кризисни ситуации в III РП (Третата Република
Полша) се разширява и обхваща международен аспект, защото
националната сигурност на Полша е залегнала в международните
условия, приемани за база от общи стандарти и приоритети. Този
проект е толкова необходим, защото анализ на такъв ключов
изледователски проблем като националната сигурност на Полша не
е бил правен от нито един  изследовател до този момент. Изводите
и обобщенията, които ще бъдат представенио в Заключението,
могат да се използват за подобряване на организационните
и икономическите аспекти на системата за управление на
кризисните ситуации на Полша и за подобряване на ефективността
на използваните инструменти за справяне с кризисни ситуации.
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3. Обект и предмет на изследването
Обектът на проучването е системата за управление на

кризисни ситуации в III РП. Предметът на проучването са
организационните и икономическите аспекти на нормативните
уредби на полската система за управление на кризисни ситуации,
както и влиянието на организационните и правни решения на
Европейския Съюз и НАТО върху настоящия вид на системата.

4. Изследователски проблеми
В горепосочената област на проучване са идентифицирани

пет изследователски проблема: (1) теоретичните аспекти на
управлението на кризисни ситуации; (2) нормативните уредби на
организацията на системата за управление на кризисни ситуации
в Третата Република Полша; (3) нормативните уредби за
финансиране на системата за управление на кризисни ситуации в III
РП; (4) нормативните уредби на системата за управление на
кризисни ситуации на Европейския Съюз и прилагане им
в законовия и организационен ред на Третата Република Полша;
(5) нормативнте уредби на системата за управление на кризисни
ситуации на Северноатлантическия съюз и прилагане  им
в законовия и организационен ред на Третата Република Полша.

5. Хипотези на автора
Целта на проучването е да се проверят изследователските

хипотези че:
(1) както разходите, планирани в държавния бюджет за

изпълнение на задачите по управлението на кризисни ситуации,
така и средствата, използвани за постигане на тази цел в III РП, за
периода 2008–2017, са били систематично увеличавани;

(2) нормативната база на системата за управление на
кризисни ситуации в Третата Република Полша е определена от
организационните и правни решения, разработени на форум на
Европейския Съюз и НАТО.
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6. Цел и задачи на проучването
Основната цел на проучването е да се анализират

организационните и икономическите аспекти на нормативната
уредба на системата за управление на кризисни ситуации в Третата
Република Полша в международен контекст.

Задачите на проучването са: (1) представяне на теоретичните
аспекти на управлението на кризисни ситуации; (2) представяне на
нормативните уредби за организация на системата за управление на
кризисни ситуации в Третата Република Полша; (3) анализ на
нормативните уредби за финансиране на системата за управление
на кризисни ситуации в III РП; (4) представяне на нормативните
уредби на системата за управление на кризисни ситуации на
Европейския Съюз и приложението им в законовия
и организационния ред на Третата Република Полша; (5) анализ на
нормативните уредби на системата за управление на кризисни
ситуации на Северноатлантическия съюз и прилагането им
в законовия и организационния ред на Третата Република Полша.

7. Методология на проучването
Разностранният предмет на изследването изисква

използването на много тестови методи. Ползата от даден метод
е оценявана през призмата на пригодността му за постигане на
конкретни изследователски цели. Елементи на системен анализ са
използвани при развиването на концепцията и съставянето на тази
дисертация. Това се дължи на факта, че целта на дисертацията е да
представи  системата за управление на кризисни ситуации в Полша
във възможно най-широк (международен) контекст, имайки
предвид членството на Полша в Европейския Съюз и НАТО.
Прилагането на метода на системен анализ допринесе за появата
на специалната структура на проучвания проблем, отразен
в оформлението на тази дисертация. Описателният метод
е използван в Глава I, за да се представят теоретичните аспекти на
управлението на кризисни ситуации. В следващите глави се
използват и други методи на проучване. Историко - генетичният
метод и политологическият метод за вземане на решения се
оказаха най-полезни във втората глава, представяща нормативната
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уредба на организацията на системата за управление на кризисни
ситуации на Третата Република Полша. Те също са използвани
в главите 4 и 5, за да се анализира нормативната уредба на
системата за управление на кризисни ситуации на Европейския
Съюз и на Северноатлантическия съюз и прилагането им
в законовия и организационния ред на Третата Република.
Статистическият и сравнителният метод са използвани при
анализиране на степента на финансиране на системата за
управление на кризисни ситуации в Полша. Анализът се базира на
информацията, включена в бюджетните закони и докладите за
изпълнението на бюджета, приети от Министерския Съвет.

Статистическият метод бе използван, за да се стигне до
извода каква е тенденцията на развитие. Той се прилага и към
уточняване на планираните разходи в държавния бюджет за
изпълнение на задачи, свързани със справянето с кризисна
ситуация, както и към уточняване на разходите, направени за
осъществяването на тази цел в Третата Република Полша през
периода 2008-2017 година.

Най-широко са използвани институционният и правен
метод и нормативният метод. Последният е нов и отговаря на
нуждите на тази разработка. Това е метода на двустранната
корелация. При него се прави връзка между аксиологията
и законодателството. Той включва, първо- влиянието на
идеалистичната визия за реалността върху темите на
законодателния процес и естеството на създаваните законови
норми, и второ- творческата сила на законови норми в областта на
моделирането на социалното поведение. На практика този метод
може да се използва за управление на процесите,  както официални,
така и неформални, извършващи се в организационните структури.
Този метод се обосновава на теорията на идеалните типове- според
Макс Вебер и на праксиологията- според Лудвиг Фон Мизес.
Методът представя антропоцентричния подход към науката като
такава и към предметът ѝ (в  този случай - социално-
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икономическата  и административно- политическата реалност) като
функция на човешкия опит1.

Във връзка с гореспоменатото, изследователят определя
конкретни типове, извлечени от реалността въз основа на подбрани
дидактични черти, сътветстващи на процеса на изледване. Това са
хиперболизирани модели, ставащи опорни точки за реални
процесуални и структурни единици. Но тук става въпрос за обратна
връзка между индуктивния и дедуктивния подход, като се
акцентира на последния, поне що се отнася до познаването на
теорията. Разбира се, в реалния свят, където всичко е свързано едно
с друго, се сблъскваме с преходни (смесени) характеристики. Там
не можем да определим ясни,  отчетливи граници без да се прибягва
до a priori предварително взети решения и класификации,
създадени в мисълта на проучващия.Трябва да отбележим, че
цялостното опиране на дедуктивния модел, при тоталното
игнориране на спецификата на проучваната материя, неизбежно
води до създаване на теория, неотговаряща на реалността. По този
начин тя всъщност е безполезна. Това не трябва да се допуска
в научен труд, където се прилага критичният подход към научните
изследвания. С други думи предварителните, фундаментални
и инвариантни модели, възможни при даден априори опит, се
конфронтират с опита a posteriori. Вследствие на това се получават
модели- варианти с конкретни референтни характеристики. След
това те се използват като специфична матрица, служеща за

1 И двамата учени са представители на икономическите науки. Вебер
създава основите на социологията, изхождайки от позицията на
икономиката. В своя забележителен труд (opus magnum) под надслов
„Протестантска етика в капиталистически дух“ той разглежда, както
и заглавието подсказва, влиянието на социало-икономическите  нагласи
върху религиозния профил на труда му, натрупването на средства въз
основа на доминиращата и до днес стопанска система. Немският класик
широко се е занимава с ценната за икономиката проблематика за
рационализациите. Мизес, изтъкнат представител на австрийската
икономическа школа, също работи по стопански теми. Неговоият най-
известен труд е  озаглавен “Делата на хората. Трактат по икономика”. Той
изказва ценни общо- методологични мнения, формирани въз основа на
наблюдения на стопанската природа на човекa.
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правилен анализ на  изследвания обект, както и на вътрешните
връзки между неговите елементи. Това позволява да се отбележат
измеримите отклонения на съществуващите факти от заложените за
тях стойности.

Използваната в този труд конкретна форма за представяне на
метода е свързана с отношенията на правните норми към разглеж-
даната действителност. Тя изпълнява две функции, а именно-
описателна (дескриптивна) (de facto описана по-горе)
и регулираща.Трябва да разгледаме не само епистемологичните
норми, създадени от хората, общата и конкретна картина на света,
но и което е най-важно, творческите, съзидателните норми. Те са
част от сферата на законодателството и имат различен ефект върху
промяната на  първоначалното състояние на нещата. Компонентът
от идеален вид остава в постоянна, функционална връзка
с праксеологичния аспект; първият има есенциален характер,
а вторият-прагматичен. Казано с една дума-телеологичен.

Телеологичната гледна точка се изразява в това, което
в oнтологичен смисъл отличава хуманитарните и обществените
науки от природните, а именно-причинността (в най-широк
смисъл). При това областта на човешката дейност също не е лишена
от мотивация с казусен  характер. Затова трябва да различим
дейност без структура hic et nunc, определена малко или много от
случайни външни фактори (или всъщност обикновени реакции) от
системна, имаща дълготрайна времева переспектива дейност,
насочена към самостоятелно избрана цел (от гръцки- telos), чието
преследване се свързва с прагматичен подбор на инструменти
и методи за постигането ѝ.

Индивидуалната човешка инициатива може да се предвиди
чрез генерализиране на обектите с институционален характер,
които водят до структурирана, системна дейност, обусловена от
една страна от правните норми, а от друга-от организационната
култура и контекста на функцио-ниране.Споменатите извънправни
фактори от самото начало не винаги отговарят на намеренията на
законодателите, изразени в нормативните актове. Обаче това не
дискредитира тяхната систематичност, въпреки че свидетелства за
отклоне-ние от зададените от тях идеални типове. Обхващането на
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тези отклонения води не само до интересни приноси от теоретично
естество, но и става основа за практически начинания с цел
прокарване на реформи.

Естествено, представеният по-рано фактор е свързан повече
с идеите на Макс Вебер, а прагматичният подход – с Лудвиг фон
Мизес. Така създателят на синтеза на достиженията на двамата
мислители сътворил оригиналния нормативен метод.

8. Ограничения в обхвата на проучването
Обхватът на проучването на организационните

и икономическите аспекти на нормативата уредба на системата за
управление на кризисни ситуации в Третата Република Полша
в международен контекст, бе ограничен до анализ на
организационно- правните решения на Европейския Съюз и на
Северноатлантическия съюз, и въздействие им върху настоящия вид
на тази система. Приемането на такова тясно разбиране за
международната среда се дължи на силата на влияние на тези
организации върху общите условия в областта на безопасността
в Полша (потвърждаване на валидността на приетото решение
е факта, че в закона за управление на кризисни ситуации expresis
verbis, са споменати само тези две организации).

Времевият обхват на проучването на нормативната уредба на
финансирането на системата за управление на кризисни ситуации
в Третата Република Полша, ще се ограничи до периода 2008–2017.
Приемането на 2008 за начална точка на проучването, се дължи на
факта, че за първи път в държавния бюджет през тази година,
са планирани разходи за изпълнението на задачи за справяне
с кризисни ситуации. Крайната дата на проучването е 2017. Това
е последната година, в която може да бъде проведен анализ на
съотношението между използваните разходи за изпълнение на
задачите за справяне с кризисни ситуации и планираните за тази цел
разходи в Закона за Бюджета.



13

II. ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД
Дисертацията, с обем от 261 страници, се състои

от въведение, пет глави, заключение и библиография. Основният
текст съдържа 12 таблици, 9 фигури и 1 схема. Списъкът със
справочна литература се състои от 312 заглавия на български,
английски и полски езици, включително 140 международни правни
акта, 77 полски правни акта, 21 документа, 51 монографии и части
от колективни трудове, 3 енциклопедии, лексики, речници, и 20
статии в списания.

Увод
Глава 1. Теоретични аспекти на управлението на кризисни
ситуации
1.1 Позициониране на кризисната ситуация в системата за
национална сигурност
1.2 Понятие за система за управление на кризи
1.3 Управление на кризисни ситуации в контекста на
общата безопасност
Глава 2. Нормативна уредба на организацията на системата за
управление на кризиси в III РП
2.1 Нормативна база на организацията на системата за управление
на кризи в III РП
2.2 Организация на системата за управление на кризи
Глава 3. Нормативни уредби за финансиране на системата за
управление на кризи в III РП
3.1 Нормативна база за финансирането на системата за управление
на кризи III РП
3.2 Финансиране на системата за управление на кризи в III РП,
в светлината на нормативните актове
Глава 4. Нормативни уредби на системата за управление на
кризи на Европейския Съюз и прилагането им в правно-
организационния ред на III РП.
4.1 Нормативна база на системата за управление на кризи на
Европейския Съюз
4.2 Организация на системата за управление на кризи на
Европейския Съюз
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4.3 Нормативен аспект на дейностите на полските институции за
национална сигурност, в рамките на системата за управление на
кризи на Европейския Съюз
Глава 5. Нормативни уредби на системата за управление на
кризи на НАТО и прилагането им в правно-организационния
ред на III РП
5.1 Нормативна база на системата за управление на кризи на НАТО
5.2 Организацията на системата за управление на кризи на НАТО
5.3 Нормативен аспект на дейностите на полските институции за
национална сигурност в рамките на системата за управление на
кризи на НАТО
Заключение
Библиография

Структурата на дисертацията има характер за решаване на
проблеми, дължащ се на приетите за изследване конкретни
проблеми. Дисертацията се състои от увод, пет глави, заключение
и библиография.

Глава 1 представя теоретичните аспекти на управлението
в кризисни ситуации, като система, приложими методи и дейности
за установяването на стандарти за безопасност. В първия подраздел
анализът обхваща позиционирането на кризисната ситуация
в системата за национална сигурност. Във втория подраздел, който
е ключов, предвид избрания изследователски проблем, е изяснен
терминът – „система за управление на кризисни ситуации“.
В последния подраздел на тази част от работата, управлението на
кризисни ситуации е представено в контекста на цялостното,
всеобщото управление на кризисни ситуации. Този подход създаде
условия за създаването на процес-модел за управление на кризисни
ситуации, базиращ се на опита на икономическите науки. Целта на
тази глава е да въведе темата и да покаже нейния по-широк
контекст.

В глава 2 на проучването, на анализ е подложена
нормативната уредба на организацията на системата за управление
на кризисни ситуации на Третата Република Полша. Докато
в подраздел 1 се очертава нормативната база на организацията на
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системата за управление на кризисни ситуации на Третата
Република Полша (съвременната система), то във втория подраздел
се представя изследователският проблем за организацията на
системата за управление на кризисни ситуации на Третата
Република Полша, създадена на базата на съществуващата преди
това система за защита на населението в Полша (анализът обхваща,
както компетенциите на националните органи за управление на
кризисните ситуации, такива като: Държавния отдел за управление
на кризи, Държавен център за сигурност, отделите и центровете за
управление на кризисни ситуации, работещи вътре в отделните
министерства и в централните органи на държавната
администрация, така и тези, опериращи на по-ниски нива
в административното деление на страната, т.е. в областите (така
наречените Войеводства) -организационните звена, компетентни
в управлението на кризисни ситуации към областните съвети,
областните отдели и центровете за управление на кризисни
ситуации на ниво област, окръг, район, както и районни звена
и центрове, също и кметове, управители, организационни звена,
компетентни в управлението на кризисни ситуации в градовете,
кварталите, селата).

В глава 3 е представена нормативната уредба за финансира-
нето на системата за управление на кризисни ситуации в III РП.
В първата част на главата е описана нормативната база за
финансиране на системата за управление на кризисни ситуации.
Във втората част на главата, анализът обхваща финансирането на
системата за управление на кризисни ситуации в Третата Република
Полша в светлината на нормативните актове такива като Законите
за Бюджета.

В глава 4 е представена нормативната уредба на системата
за управление на кризисни ситуации на Европейския Съюз
и приложението ѝ в законовия и организационния ред на Третата
Република Полша. В първата част на тази глава е анализирана
нормативната база на системата за управление на кризисни
ситуации на Европейския Съюз. В подраздел 2 на тази глава
е представен изследователският проблем за организацията на
системата за управление на кризисни ситуации на Европейския
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Съюз, имайки предвид двете сфери на нейното функциониране –
външна и вътрешна. В последния подраздел е представен
нормативният аспект на дейностите на полските институции за
вътрешна сигурност в рамките на системата за управление на
кризисни ситуации на Европейския Съюз. Затова тази част от
дисертацията обхваща нормативната база за дейностите на
Държавния

Център за Сигурност и на Комитета за Финансова
Стабилност, сформирани като част от законодателния процес.
Целта им е да се приложат юридическите актове, приети от
институциите на Европейския Съюз.

В глава 5 са представени нормативните уредби на системата
за управление на кризисни ситуации на Северноатлантическия съюз
и приложението им в законовия и организационния ред на Третата
Република Полша. В първата част на тази глава, е анализирана
нормативната база на системата за управление на кризисни
ситуации на Северноатлантическия съюз. Проучването обхваща
стратегическите концепции на НАТО и други документи от Съвета
на Северноатлантическия съюз, Съвета за Северноатлантическо
Сътрудничество и Съвета за Евроатлантическото Партньорство.
В подраздел 2 на тази глава е представен изследователският
проблем за организацията на системата за управление на кризисни
ситуации на Северноатлантическия съюз. В тази част от
дисертацията са анализирани компонентите на тази система
и процедурите за въвеждане на индивидуални мерки за реагиране
в кризисни ситуации (включително шестте фази, посочени от НАТО
в Наръчника на НАТО за реагиране на кризисни ситуации).
В последния подраздел е представен нормативния аспект на
дейностите на полските институции за вътрешна сигурност
в рамките на системата за управление на кризисни ситуации на
Северноатлантическия съюз. Анализът обхваща нормативната база
на дейностите в системата за управление на кризисни ситуации на
Центъра за Държавна Сигурност, както и на Председателя на
Министерския Съвет, и на министрите на вътрешните и външните
работи. Тези нормативни документи са изработени в рамките на
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законодателния процес и целят да се изпълнят законодателните
актове, постановени от органите на НАТО.

Библиографията се състои от 302 точки: юридически актове,
документи, монографии и части от трудове на колективи, научни
и публицистични статии и материали от Интернет. Тази дисертация
се основава преди всичко на първични източници. По време на
извършването на анализа на нормативната уредба на системата за
управление на кризисни ситуации на Третата Република Полша
полезни бяха източници като Конституцията на Република Полша
от 2 април 1997 г., Закона за Ведомствата на Държавната
Администрация от 1997 г. и Закона за Управление на кризисни
ситуации от 2007 г., заедно с обновлението им. На свой ред, за да
се представят проблемите на финансирането на системата за
управление на кризисни ситуации в Третата Република Полша бяха
използвани данни от законите за бюджета, както и от издадените от
Министерския Съвет годишни отчети за изпълнението на
държавния бюджет. За да се представи нормативната уредба на
системата за справяне с кризисни ситуации в Европейския Съюз
и прилагането ѝ в правния и организационен ред на Третата
Република Полша много полезно беше регулирането на договорите,
сключени между страните членки на Европейския Съюз,
постановленията от срещите на Съвета на Европа, записите от
срещите относно Европейската стратегия за сигурност, касаещи
системата за управление на кризисни ситуации на Европейския
Съюз, както и регулирането на правните актове, обвързващи
страните членки (основно- наредби, директиви и решения). От
друга страна, проучването е фокусирано върху нормативната
уредба на системата за управление на кризисни ситуации на Евро-
атлантическия съюз и прилагането ѝ в законовия и организа-
ционния ред на Третата Република Полша. Изискваше се
използването, както на стратегическите концепции на НАТО, така
и на документи от срещите на  Съвета на Северноатлантическия
съюз (основно, декларации и заключителни решения), от Съвета за
Северноатлантическото Сътрудничество (основно- работни планове
за диалог, партньорство и сътрудничество), и документи от Съвета
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за Евроатлантическото партньорство (по-специално планове за
действие и резюмета на Председателя на Съвета).

Накрая трябва да отбележим, че изводите (резултатите) от
изследването могат да имат първо- научна стойност за учените,
които биха искали да анализират системата за справяне с кризисни
ситуации, второ- дидактична стойност за студентите, обучаващи се
в областта на националната сигурност, вътрешната безопастност
и свързаните с тях области.

На трето място- трябва да обърнем внимание на
практическото значение на проведената изследователска работа
като отправна точка за действията на учредяващите
и изпълнителните органи, на работниците от звената и центровете
за справяне с кризисна ситуация- от всички нива на йерархията
в администрацията, започвайки от централната власт на държавата,
стигайки до основни единици в териториалното самоуправление -
отговарящи за прилагането на съответните/подходящите законови
регулации на Европейския Съюз и Северноатлантическият Пакт
към  нормативната система на Третата Република Полша.

ІІІ. КРАТКО СЪДЪРЖАНИЕ НА ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД
Управлението е изключително сложен процес, изискващ

обширни познания в много сфери на науката. Ако то засяга сферата
на сигурността, то става особено значимо, защото се отнася до
основни, жизненоважни нужди на физическите лица, социалните
групи и държавите. То се отнася и до известен стандарт на
законността и обществения ред, които позволяват на държавата да
изпълнява основните си функции.

Основната задача на държавните власти е да осигури на
обществеността защита срещу различни видове заплахи, както
военни, така и невоенни. Сблъсквайки се със значителното
увеличаване на броя и разнородността на действителните
и потенциални заплахи, предизвикани от силите на природата
и човешката активност, държавните власти са принудени да
приемат стратегии за активното изграждане (организиране) на
основите на системата за сигурност, фокусирайки се не само върху
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реагирането на възникващи кризисни ситуации, но преди всичко,
върху предприемането на действия за предотвратяване им. Цялата
система за национална сигурност трябва да е подготвена за
ефективно действие, не само в нормални условия (когато
структурите на националната сигурност изпълняват набелязаните
си цели, предприемайки действия, насочени за поддържането на
такава ситуация), но също така и в кризисна ситуация (когато
постигането на целите е нарушено, поради действителната загуба на
контрол върху хода на събитията).

Трябва да отбележим, че кризисните ситуации са резултат от
много процеси, които са обособени в определени граници
(стандарти или стабилност). Новата сила, излизаща извън тези
определени граници на стабилизация, се приема за кризисна
ситуация. В тази връзка, проблем е определянето на степента на
стабилизация (на приетия/ допустимия  риск). Стойността зависи от
възможността на структурите на националната сигурност да
действат, както и от настъпващите промени в околната среда
(Гр. 1).

Гр. 1. Позициониране на кризисната ситуация в контекста  на
хода на социалните процеси

Източник: съставена е самостоятелно.

Гореспоменатата задача е изключително важна, защото
кризисните ситуации са станали постоянен елемент от реалността.
Без значение какви са създалите ги фактори, те се отразяват
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негативно върху степента на сигурност на хората, причиняват
значителни щети на имуществото или на околната среда, сериозно
ограничават функционирането на съответните органи на
публичната администрация, поради недостатък на налични сили
и средства. Липсата на предприемане на ответна реакция на
кризисната ситуация води до ескалация на заплахата и достигането
ѝ до връхна точка или както отбелязах в схемата- фаза ‚Криза“.
В този момент има нарушаване на функционирането на системата
за национална сигурност, проявено в прекъсване или значително
отслабване на социалните връзки, липса на възможност
обществените институции да постигнат поставените цели.
Изправени пред тези заплахи, изглежда, че е необходимо да се
разработят ранни механизми за саморегулиране на системата. Целта
е да се предотвратят кризисните ситуации или да бъдем подготвени
за тях чрез предварително планирани действия, за да ги преодолеем,
да реагираме в случай, че те настъпят; да премахнем последствията
и да възстановим ресурсите и критичната инфраструктура (Гр. 2).

Гр. 2. Модел на процеса „справяне с кризисна ситуация“
Източник: Съставена е самостоятелно.

Създавайки модел на справяне с кризисна ситуация, приема
се, че този процес се състои от четири фази. Първата е планирането.
Тя има две подфази- избягване на кризисна ситуация и приготвяне
за нея.

В първата подфаза се предприемат предупредителни,
предварителни мерки, елиминиращи или намаляващи възможността
за появата на кризисна ситуация. Такива са: издаването на карти,
обозначаващи областите с повишен риск, строителството на
технически съоръжения (язовири, резервоари за задържане на
водата и др.), организирането на запаси от храни и материали,
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усъвършенстването на структурите, вземащи участие в процеса на
справянето с кризисната ситуация, разширяване на системата за
предупреждение и алармиране.

Под приготвяне за кризисна ситуация се разбира планирането
на начините за реакция, в случай че настъпят антропогенни заплахи
като: технически аварии, социални вълнения и терористични атаки
или заплахи, причинени от силата на природата. Към тази подфазза
спадат още действията, имащи за цел увеличаване на ресурсите,
силите и средствата, необходими за ефективното реагиране
в случай на поява на кризисна ситуация (напр. Образоване на
населението, обучение на службите или приготвяне на системата за
информиране на населението). На този етап се предприемат не
свързани с техниката дейности. Ако те бъдат качествено
извършени, могат значително да намалят пораженията от
настъпилото събитие, да ограничат загубите и в най-кратко време
да възстановят условията за нормалното функциониране на
обществото.

Втората фаза за справяне с кризисна ситуация е Реагиране2.
Тогава системата предприема действия, целящи най-ефективно
справяне с кризата чрез разполагане на сили и средства,
съответващи на ситуацията. В обхвата на дейности, предприемани
в тази фаза влизат: спиране на заплахата, даване на помощ на
пострадалите хора, намаляване на степента на разрушение чрез
координация на спасителните служби и службите за охрана на реда.
Понякога се налага изолиране на застрашената област, търсене
и изнасяне на ранените от нея, даване на първа помощ, съхраняване
на реда и охрана на имуществото на пострадалите по време на
спасителната операция, евакуация на населението от застрашените
терени, осигуряването на базови условия, без които е невъзможно
да се живее. Качеството и ефикастността на тази фаза зависят от
степента на готовност, достигната в първата фаза (на планирането).

Следващата фаза за справяне с кризисна ситуация
е Възстановяването. Тя започва още по време на фазата Реагиране.
Много действия в тези две фази се осъществяват паралелно (Рис. 3).

2 Двете последователни фази: реагиране и възстановяване се причисляват
към етапа, реализиращ справянето с кризисни ситуации.
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Тя се отнася до възстановяването на функциите на всички елементи
на системата. В тази фаза можем да обособим две подфази:
неотложно и дългосрочно възстановяване. Докато в първата
подфаза дейността е насочена преди всичко към това  държавата да
възстанови  изпълнението на основните функции на системата, то
във втората целта е възстановяването на разрушената инфра-
структура (по-конкретно: телекомуникационната, енергийната,
транспортната, водопреносната и канализационната). Това спомага
за повишаване нивото на готовност на звената, ангажирани със
справянето с критичната ситуация в случай на повторното
ѝ настъпване3.  Тази фаза продължава най-дълго предвид характера
на извършваните задачи. Тя може да продължи години.

Опитът на държави, засегнати от сериозни кризи, ни
позволява да твърдим, че в тази фаза от основно значение
е международната помощ, даваща възможност да се построят нови,
по-безопасни за хората и населените места сгради. (Гр. 3).

Гр. 3. Модел на разположение на фазите реагиране
и възстановяване

Източник: Съставена е самостоятелно.

3 Дългосрочното е продължение на неотложното възстано-вяване, но
осъществяването му се извършва след справянето със ситуации,
застрашаващи живота, здравето и имуществото на населението или
населеното място.
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Последната обособена фаза на процеса за справяне с кризисна
ситуация е мониторинг, т.е. процес на непрекъснато, систематично
наблюдение на антикризисните действия, имащ за цел постоянното
коригиране на взетите  решения. Предвид факта, че всяка критична
ситуация води до създаване на несъвършенства в отношенията
между елементите, влизащи в състава на системата за справяне
с кризисна ситуация, мониторингът позволява постепенното
повишаване на ефикастността ѝ. Също така важно е и да се изготвят
правните норми, процедури, програми и дейности. Всички тези
дейности представляват основата в сферата на управлението на
кризисни ситуации.

От проведените изследвания става ясно, че в Полша действия,
насочени към приемане на тази система са били предприети
сравнително късно- едва през 1997 година. Това се е наложило
поради значителният брой жертви (56 души) и огромните
материални щети (изчислени за около 3,5 милиарда американси
долара) по време на „наводнението на хилядолетието“, което се
е случило точно през тази година. Приети са нови правни
и организационни решения, насочени към създаване на системата за
справяне с кризисни ситуации. От проведените анализи става ясно,
че от 2000та г. се правят опити да се приеме закон, напълно
регулиращ организацията на системата за управление на кризисни
ситуации в Третата Република Полша. Тогава Министър
Председателят Йежи Бузек възложил на Председателя на
Парламента, Мачей Плажински изготвянето на държавен
проектозакон за гражданска подготовка и гражданско управление
на кризисни ситуации в мирно време. Но поради политически
спорове до 2007 година нито едно от предприетите действия не се
е оказало успешно. При тези обстоятелства, първият правен акт,
който създава нормативната рамка на организацията на системата за
управление на кризисни ситуации в случай на заплахи, изскващи
предприемането на действия в ситуации, които не се причисляват
към „извънредно положение“, е закона за управлението на кризисни
ситуации, приет на 26 април 2007 г. (Таб. 1).
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Таблица 1
Схема на организацията на системата за справяне с кризисни

ситуации в Третата Република Полша

Администра-
тивно ниво

Орган
за справяне

с кризисната
ситуация

Консултативен
орган

Център
за справяне
с кризисна
ситуация

Национално;
за цялата страна

Министерски
Съвет,

Председател на
Министерския

Съвет,
Министър,
отговарящ

за държавната
администрация,

Ръководител
на централния

орган

Държавен екип
за справяне
с кризисна
ситуация,

съответните
министерства

или централните
органи

на държавната
администрация

Държавен
център

за сигурност,
Центрове

за справяне
с кризисна

ситуация към
отделните

министерства
или централни

органи на
държавната

администрация.
Областно Областен

управител
Областен екип

за справяне
с кризисна
ситуация

Областен център
за справяне
с кризисна
ситуация

Общинско Кмет Обшински екип
за справяне
с кризисна
ситуация

Обшински
център

за справяне
с кризисна
ситуация

Районно Кмет Районен екип за
справяне

с кризисна
ситуация

Районен център
за справяне
с кризисна
ситуация

Източник: самостоятелно създадена въз основа на Държавния
Център за Безопастност, http://rcb.gov.pl/zarzadzanie-kryzysowe,
достъпен от 6.03.2017 г.
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Установено бе, че приемането на обновленията на
гореспоменатия правен документ, изработен в атмосфера на
политически спорове, доведоха до подобряване и по-
последователно функциониране на тази система в Полша.
Например обновлението на член 26 от Закона за справяне
с кризисна ситуация от 2007 година гласи: В бюджетите на
отделните самоуправляващи се териториални единици трябва да се
предвидят целеви резерви, предназначени да изпълнят задачите,
свързани със справянето с кризисна ситуация. Стойността им била
определена до 1 % от текущите разходи на бюджетите на
самоуправляващите се териториални единици, намалени от
инвестиционните разходи, разходите за възнаграждения и подобни
плащания, както и разходите за обслужване на дългове. Оказало се
обаче, че най-динамично развиващите се, самоуправляващи се
териториални единици, в чиито бюджети били запланувани високи
инвестиционни разходи в тази година, нямали възможност да
заделят целеви резерви, за реализиране на свои задачи в случай на
справяне с кризисна ситуация. Това произлизало от негативния
баланс на текущите по отношение на инвестиционните разходи,
посочени в Закона за управлението на кризисни ситуации от 2007
година). С поправката от 2009 г., системата за финансиране на
задачите по управлението на кризисните ситуации бе променена.
Сумата на целевите резерви в бюджетите на отделните самоуправ-
ляващи се териториални звена, предназначени за изпълнението на
собствените им задачи в областта на управлението на кризисните
ситуации, бе определена на сума не по-малка от 0.5% от техните
разходи, минус инвестиционните разходи, разходите за заплати
и подобни плащания, и разходите за обслужването на дългове.

В процеса на проучването за финансирането на системата за
управление на кризисните ситуации в Третата Република Полша,
беше проверена хипотезата дали планираните разходи в държавния
бюджет за изпълнението на задачите за управлението на кризисни
ситуации и изразходваните средства за постигането на тази цел
в III Република Полша, за периода 2008–2017, систематично са
увеличавани.
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От проведения в тази дисертация анализ става ясно, че
планираните в държавния бюджет средства за изпълнението на
задачите по управлението на кризисни ситуации, за периодите
2008–2009, 2010–2012 и 2013–2016, показват тенденция на
повишаване (изключение правят само 2010 г., когато планираните
разходи за тази задача са били с 2,888 хиляди полски злоти по-
малко от предходната година, 2013 година, когато тези разходи са
били с 114 хиляди полски злоти по-малко от 2012, и 2017 г., когато
тези разходи бяха с 4,703 хиляди полски злоти по-малко от 2016 г.)
(сравнителна Tаб. 2).

Таблица 2
Планирани разходи за изпълнението на задачите по

управлението на кризисни ситуации в законите за бюджета за
периода 2008–2017 (в хиляди полски злоти)

Година

Сума на планираните разходи за
изпълнението на задачите по

управлението на кризисни ситуации
(в хиляди полски злоти)

2008 4 154
2009 11 480
2010 8 592
2011 9 502
2012 10 112
2013 9 998
2014 10 481
2015 11 592
2016 15 971
2017 11 268*

* Трябва да се отбележи, че в бюджета за 2018 г., 11,775 хиляди PLN
бяха планирани за изпълнението на задачите по управлението на
кризисни ситуации (само през 2016 г., плани-раният разход за тази
цел е бил по-висок).
Източник: собствено проучване, на базата на законите за бюджета,
за периода 2008–2017.
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От друга страна, стойността на изразходваните средства за
изпълнението на задачите по управлението на кризисни ситуации
в III РП системно нарастваше в периодите 2008–2009 и 2010–2015.
Изключения в това отношение са 2010 г., когато направените
разходи за изпълнението на тази задача, бяха по-малко с 312 хиляди
PLN, в сравнение с предходната година, 2016 г., когато тези разходи
бяха с 1,251 хиляди PLN по-малко от 2015 г. и 2017 г., когато тези
разходи бяха с 732 хиляди PLN по-малко от 2016) (сравнителна
Tаб. 3).

Таблица 3
Направени разходи за изпълнението на задачите по

управлението на кризисни ситуации за периода 2008–2017
(в хиляди злоти)

Година

Сума на направените разходи за
изпълнението на задачите по

управлението на кризисни ситуации
(в хиляди полски злоти)

2008 6 785
2009 9 244
2010 8 932
2011 9 968
2012 11 751
2013 12 198
2014 12 638
2015 13 464
2016 12 213
2017 11 481

Източник: собствено проучване на база на годишните доклади за
бюджета, приети от Министрския Съвет за периода 2008–2017 г.

Хипотезата на проучването, формулирана във въведението на
тази дисертация беше проверена и имаше отрицателен резултат.

Проучването на финансирането на системата за управление на
кризисни ситуации в Третата Република Полша бе задълбочено чрез
направен анализ на стойността на разликата в разходите, направени
за изпълнението на задачите по управлението на кризисни



28

ситуации, за периода 2008–2017, по отношение на планираните за
тази цел разходи в законите за бюджета (сравнителна Гр. 4).

Гр. 4. Планирани и направени разходи за изпълнението на
задачите по управлението на кризисни ситуации, за периода

2008–2017 (в хил. PLN)
Източник: собствено проучване, на базата на бюджетните актове,
за периода 2008–2017 и докладите за тяхното изпълнение.

Проучването показа, че през периодите 2008–2009, 2010–2015
и 2017г., направените разходи за управлението на кризисни
ситуации са били по-високи от планираните в законите за бюджета.
Изключение правят 2009 г., когато сумата на използваните средства
за управлението на кризисни ситуации в Третата Република Полша
е била с 2 236 хиляди PLN по-малко от планираната в Закона за
бюджета и 2016 г., когато направените разходи за изпълнението на
тези задачи са били с 3,748 хиляди PLN по-малко от планираните.
Това се дължи на факта, че през 2009 г., и 2016 г., не са настъпили
някакви големи природни бедствия в Полша, които биха довели до
нуждата от интензивни дейности по управлението на кризисни
ситуации.
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Проведените анализи в тази дисертация показват, че увеличе-
нието на планираните разходи в държавния бюджет за изпълне-
нието на задачите по управлението на кризисни ситуации, както
и на използваните средства за постигането на тази цел в III РП, за
периода 2008–2016, не е било постоянно. Въпреки това стигаме до
извода, че процеса на управление на кризисните ситуации
придобива нарастващо значение за държавните институции. Това се
налага поради разширяване на списъка от невоенните заплахи,
а и поради появата на нови заплахи като терористичните нападения.
Количественото и качественото увеличаване на заплахите
принуждава държавните институции не само да увеличат размера
на разходите за задачите за справяне с кризисни ситуации, но също
и да изготвят правила, водещи до създаването на цялостни системи
за управление на кризисни ситуации. Целта е повишаване на
ефективността на предприетите действия, интегрирани с между-
народните системи за управление на кризисни ситуации, по-
специално, със системите на Европейския Съюз и НАТО. По този
начин Полша поема задълженията си, произтичащи от членството
й в тези международни организации.

Проведените анализи в този документ показват, че първата
крачка, направена от първата от гореспоменатите институции, към
създаване на система за управление на кризисни ситуации
представляваше правният акт, известен като Договорът от
Маастрихт, подписан през 1992 година. С него се учредяваше
Европейският Съюз. В първия период на работата на Съюза,
изграждането на умения за реагиране на появяващи се кризисни
ситуации (основно имащи политическо-военен и хуманитарен
характер) се е извършвало изцяло в рамките  на Общата външна
политика и политиката по безопасност (еволюирала до Общата
политика по безопасността и отбраната). Едва в края на
хилядолетието през декември 1999 година, на срещата на
Европейския Съвет в Хелзинки, беше развита концепцията за
прилагане на военните умения на Европейския Съюз при
управлението на кризисни ситуации в граждански, невоенни
аспекти. Четири години по-късно, през декември 2003, приемането
на Европейска Стратегия по Безопасност от Европейския Съюз,
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трябва да се счита като знак за стремежа към разширяването на
предметния обхват на системата за управление на кризисни
ситуации на Европейския Съюз. По-специално работите по
разоръжаване, подкрепата за трети страни в борбата срещу
тероризма и концепцията за “превантивно участие”, позволяваща
превантивни действия, дори преди настъпването на кризата..
Приемането през декември 2007 година на Договора от Лисабон
допринесе за следващо разширяване на предмета на системата за
управление на кризисни ситуации на Европейския Съюз. По силата
на постановленията в този акт, нормативната уредба на системата за
управление на кризисни ситуации се разшири с “клаузата за
солидарност”. Ако страна членка на Европейския Съюз стане
жертва на терористична атака, природно бедствие или
предизвикано от човек бедствие, по искане на нейните власти както
Съюза, така и страните членки, са задължени да предприемат
съвместни действия, за да ѝ помогнат. На свой ред, стратегическият
документ, издаден през 2016, Глобална стратегия за външна
политика и политика на безопасност на Европейския Съюз, стана
основа за външни, международни действия на Европейския Съюз.
Той призовава към създаване на една интегрирана система за
управление на кризисни ситуации, чиято цел би била  комплексен
подход към кризи, чрез последователно прилагане на всички
политики на Европейския Съюз във всеки етап от развитието на
кризисната ситуация- включително превенция, реагиране на кризи,
реконструкция и мониторинг.

Така оформеното нормативно устройство на системата за
справяне с кризисни ситуации на Европейския Съюз включва както
механизми за ранно предупреждение, така и механизми
и инструменти за управление на кризисни ситуации, сред които
важна роля играят: Механизмът на Европейския Съюз за Защита на
населението и Инструментът за възстановяване на стабилността
и мира. Трябва да се подчертае, че нормативната рамка на тази
система осигурява защитата на хората, тяхната собственост
и околната среда. Тя се отнася към културното наследство,
критичната инфраструктура, към ситуации преди политически,
военни и хуманитарни кризи, към радиологични, икономически,
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здравни, финансови, и миграционни кризи, както и към природни,
и технологични бедствия.

Въз основа на проведените изследвания в тази разработка, бе
установено, че в Европейския Съюз функционира реактивен модел
за управление на кризисни ситуации. При него създаването на
механизми за противодействие на възникването на определен вид
кризисни ситуации, реагирането при настъпването им,
ликвидирането на последствията от тях, както и последващото
преустрийво на институциите, се определя от първоначалната
поява на криза в дадена сфера на социално-икономическия живот,
в която тя не е възниквала преди това. Установено беше също, че
липсата на изработка на един модел за действие при различните
видове кризи и разпределянето на компетенциите в управлението на
кризисни ситуации между много органи и институции на ЕС, са
фактори, затрудняващи организацията по предотвратяване появата
на хибридни заплахи, както и реагирането на възникващи такива.
Нормативното устройство на системата за справяне с кризисни
ситуации на Европейския Съюз позволява предприемането на
широк спектър от антикризисни мерки в единични случаи, но не
и в случаите, когато има взаимодействие на различни фактори,
водещи до криза). Решаването на този проблем би довело до
понанатъшно разширяване на предметния обхват, включен
в нормативната система за управление на кризисни ситуации на ЕС.
Това би позволило тази организация да се подготви за
съществуващи и бъдещи заплахи към вътрешната и външна
сигурност (включително хибридни заплахи).

Що се отнася до втората от споменатите международни
организации, Северноатлантическия съюз, установено бе също, че
процесът за натрупаване на опит за справяне с кризисни ситуации
започва едва след приключването на така наречената “Студена
война”. Първият документ, в който сред основните задачи на Съюза
е включена способността на НАТО да управлява кризисни ситуации
бе Новата Стратегическа Концепция, приета на срещата на
държавните глави в Рим, провела се на 7–8 ноември 1991 г.

Установено бе, че съвременната система за реагиране на
кризисни ситуации на НАТО се състои от пет компонента:
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предотвратяване, предприемане на мерки за реагиране на кризисни
ситуации, противодействие на изненадващи събития,
противодействие на агресията и нива на предупреждение.
В правомощията на тази система, държавите от НАТО имат право,
както на съвместни операции за реагиране на кризи, съгласно Член
5 от Северноатлантическия Пакт, в рамките на колективната
отбрана, така и на ситуации, излизащи извън отбраната- за
предотвратяване възникването на военни и невоенни конфликти,
застрашаващи сигурността на държавите, принадлежащи към тази
Организация във всяка част от света. Това могат да бъдат
миротворчески операции, предотвратяване на конфликти,
създаване, поддрържане, налагане на мир или хуманитарни акции.
Освен това планирането на кризисни ситуации в НАТО се
осъществява на няколко нива: Съветът на Северноатлантическия
съюз ги осъществява на политическо ниво, Военният комитет
е отговорен за политическата стратегия, а Върховното командване
на Съюзническите Въоръжени Сили на НАТО в Европа е отговорно
за разработването на военната стратегия. Върховното командване
на Обединените Сили извършва планирането на оперативно ниво,
осъществявано в зависимост от вида операция. Върховното
командване на частите извършва планирането на тактическо ниво.

В процеса на проучването, беше проверена хипотезата, че
нормативната база на системата за управление на кризисни
ситуации в Третата Република Полша се определя от
организационните и правни решения, разработени на форуми на
Европейския Съюз и НАТО. Установи се, че създаването на Съвета
за Северноатлантическо Сътрудничество през 1991 г., позволи
институционализирането на отношенията на НАТО с Полша
и другите страни от Централна и Източна Европа в областта на
управлението на кризисни ситуации. Тези отношения бяха
задълбочени след 1994 година с програмата Партньорство за мир.
Трансформирането на Съвета за Северноатлантическо
Сътрудничество в Съвет за Евроатлантическото Партньорство също
допринесе за задълбочаването на сътрудничеството между страните
членки на НАТО и Полша в сферата на предотвратяването на
кризисни ситуации и по-ефективното им управление. Потвърдено
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бе, че сътрудничеството в рамките на Партньорството за мир между
1994–1999 година и присъединяването на Полша към
Северноатлантическия пакт през 1999 повлияха върху системата за
управление на кризисни ситуации в Третата Република Полша чрез
предоставяне на възможност за участие в международни военни
учения и упражнения. Нещо повече, установено бе, че
нормативната уредба на системата за управление на кризисни
ситуации на Северноатлантическия Съюз е определила
нормативния аспект на дейностите на Центъра за Държавна
Сигурност, както и на някои административни органи, по-
специално, на Министър Председателя, и на министрите на
вътрешните и външните работи на страната.

Благодарение на проведеното проучване се установи, че
нормативната база на системата за управление на кризисни
ситуации в Третата Република Полша е определена от
организационните и правни решения, разработени на форум на
Европейския Съюз. Докато обхватът на предмета на Закона от 26
април 2007 г. за управление на кризисни ситуации и на Закона от 17
юли 2009 г. за изменение в Закона за управлението на кризисните
ситуации, не е съгласуван със законодателството на Европейския
Съюз, то приемането на Закона от 29 октомври 2010 година за
промените в Закона за управлението на кризисните ситуации, и на
Закона от 5 август 2015 г. за макро-рестриктивния надзор над
финансовата система и над управлението на кризисни ситуации по
отношение на финансовата система, представляваха изпълнение
на задълженията на Полша, произтичащи от членството ѝ в тази
организация. Необходимо бе прилагането на Директивата за
идентифициране  и посочване на критичната европейска
инфраструктура, както и преценяването на потребностите по
отношение на охраната ѝ приета на 8 декември 2008 година от
Съвета на Европа. Наложително бе също прилагането на
Директивата на Европейския Парламент и на Съвета на ЕС от 26
юни 2013 година относно условията за даване на разрешение за
работа на кредитните институции и за рестриктивен надзор над
кредитните институции и инвеститорските компании. Установи
се, че нормативната уредба на системата за управление на кризисни
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ситуации на Европейския Съюз определя нормативния аспект на
функционирането на полските институции за вътрешна национална
сигурност, по-специално: Център за Държавна Сигурност
и Комитет за Финансова Стабилност. Въз основа на горните
заключения, изследователската хипотеза, приемаща че
нормативната база на системата за управление на кризисни
ситуации в Третата Република Полша се определя от
организационните и правни решения, разработени от Европейския
Съюз и НАТО, бе проверена и потвърдена позитивно.

На основание на проведеното проучване, могат да се
формулират няколко постулата:

(1) организацията за справяне с кризисни ситуации на
международно ниво трябва да се насочи не само към висока степен
на готвност и реагиране на съществуващи кризи, но преди всичко
към откриване на факторите, причиняващи риска и на
елиминирането им, към мониторинг на околната среда
и моделиране на риска относно настъпване на заплахи с цел
задържането му в приемливи граници. Всички тези действия ще
допринесат за рационализация на разходите за справяне
с кризисната ситуация т.е. до ръст на разходите за превантивни
дейности, предприемани във фазата Избягване и Приготвяне, което
би довело до решителното намаляване на стойността им във фазата
Възстановяване. В момента международните организации се
концентрират преди всичко върху спасяването и помощта. Те не
вземат участие в другите фази на справяне с кризисната ситуация.
Международните организации се ангажират само след официално
получена молба от държавните власти на дадена страна, когато
националните им системи вече не е в състояние да се справят със
заплахите.

(2) Важно е да се наблегне повече на образователните
дейности по управлението на кризисните ситуации. Това може да
доведе до създаването на високо квалифициран персонал за
органите и институциите, изпълняващи тези дейности.
Обществеността може да бъде информирана за съществуващи
заплахи и подготвена за активно участие в гражданското
управление на кризисните ситуации чрез тези институции.
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(3) Трябва да продължат законодателните действия, целящи
подобряването на полската система за управление на кризисни
ситуации. Струва си да се определи сумата за заплащането
(надника) на наетите в самоуправляващи се териториални звена,
изцяло занимаващи се със задачите по управлението на кризисни
ситуации. В момента с цел пестене на средства в много само-
управляващи се териториални звена тези функции се извършват от
доброволци или хора, работещи на надник  в  организационни звена
на други служби. Това значително затрудняава навременното
предприемане на действия, създаването на единна за цялата
държава информационна система и система за предупреждение на
населението за кризисните ситуации.  Трябва също да се свържат
Спасителният център за осведомяване с Центровете за справяне
с кризисна ситуация. Изпълнението на тези предложения би довело
до подобряване на дейността на системата, чрез даване на достъп до
базата данни на всички звена, извършващи спасителни акции.

Целесъобразно е да се подчертае, че развитието на полската
система за управление на кризисни ситуации изисква предприемане
на следващи дейности по отношение на организационната
и правната сфера. В същото време, трябва да се има предвид, че от
ключово значение е в бъдеще, Полша, като членка на Европейския
Съюз и Северноатлантическия съюз, да подобри националната си
система за управление на кризисни ситуации, за да постигне най-
високо ниво на хармонизиране с действащите процедури в тези
организации, както по отношение на политически и военни кризи,
така и по отношение на нарастващата разновидност на невоенни
заплахи.
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IV. ПРИНОСИ НА ДИСЕРТАЦИОНИЯ ТРУД
Принос в теорията
1. Проучването допринася за запълване на теоретичната

празнина, свързана с организационните и икономическите аспекти
на нормативната уредба на системата за управление на кризи
в Третата полска република в международен контекст.

2. Предложен е нов подход към управлението на кризи. Бе
представен моделен процес за справяне с кризисна ситуация,
базирайки се на  опита в областта на икономическите науки.Той бе
приложен  към сферата на всеобщата сигурност.

3. Разширен бе традиционният възглед относно управлението
на кризисна ситуация, а именно, че това е вътрешен процес.
Направен бе анализ на този процес на международно ниво.
Необходимостта от такъв подход към процеса на справяне
с кризисна ситуация в Третата република Полша е аргументирана
с нарастването на съвременните заплахи, излизащи извън
националните граници, както и с ограничените възможности за
действие на държавните органи от публичната администрация по
време на настъпване на кризисна ситуация.

4. Беше приложен антропоцентричният подход към
изследванията, чиято проблематика традиционно се разглежда от
обективна позиция. Освен това структурно-процесуалният модел
към изследваните обекти бе обогатен с функционална переспектива.

5. Беше представен творчески подход към теоретичните
решения на Макс Вебер, който приема, че идеологическите фактори
влияят на развитието на  стопанството. Въз основа на общата
теория на системите на Лудвиг Фон Берталанфи, успешно бе
потвърдено предположението за обратната връзка между двете
сфери, имащи множество допирни точки, като икономическият
фактор е преобладаващ.  Това ни позволява да интерпретираме
административно-политическите насоки през призмата на
рационалното разпределение на ограничените ресурси, с които
разполагат международните организации, държави
и самоуправляващи се обекти.
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Принос в методологията
6. Беше предложен нов метод за проучване на двустранната

корелация между аксиологията и законодателството -нормативен
метод. Той се обосновава на теорията за идеалните типове, според
Макс Вебер и на праксеологията, според Лудвиг Фон Мизес. Този
метод бе предложен за изследване на организационните
и икономическите аспекти на нормативната уредба на системата за
управление на кризи в Третата полска република в международен
контекст. Прилагането в работата на иновационната, мeтодологична
система- икономизация, разработена от корифеите на световната
икономическа мисъл, доведе до задълбочаване на проблематиката.
Тя бе приложена към цялостната форма на разработката. Освен
това икономическият метод очевидно е свързан с важните въпроси
за финансирането на системата за управление на кризисни
ситуации, което е една от темите в тази работа. Трябва да обърнем
специално внимание на факта, че този метод се използва за всички
видове решения на тези системи в нормативен и организационен
контекст. Предимството на представените изследвания
е творческото проучване на генезиса на дисциплината „Управление
на кризисна ситуация“, която влиза в сферата на икономическите
науки. Този метод, даже и днес, в значителна степен е свързан
точно с тях, също както и спектърът от предмети, подложени на
изследване. В тази връзка поне е изследвана нормативната формула
за ограничаване на разходите на организациите от системата за
справяне с кризисна ситуация. Не можем  да отминем и проблемите
за ефективността на използваните ресурси- предметни, човешки,
организационни, както и интелектуалния капитал. В заключение,
теорията за идеалните типове и праксеологията са основа за
разбиране на всичките пет раздела, от които се състои работата,
започвайки от теоретичните въпроси, през строгите нормативни
документи, включително икономически анализ на правото,
завършвайки с важни за процедурата по проверка  типично
организационни изводи, показващи отклонения от нормите за
обществено-икономическа реалност в различна степен, а през
нейната призма-също и административно-политическата реалност.
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7. Доказана е икономическата важност на действията по
справянето с кризисна ситуация и сигурността, чрез демонстрация
на ползата на методологичните решения за науката за ефектовно
управление. Показана е и ролята на материалните средства
и финансовите ресурси при определяне нивото на риска от
настъпващите заплахи за сигурността  и кризисни ситуации,
разбира се, при максимализиране на потенциала за решаване на
този вид проблеми. Дори в случай на напълно природни заплахи,
определящ фактор е скалата, отразяваща подготвянето за тях, което
също изисква средства.

Принос в практиката
8. Въз основа на направените анализи на институционно-

правната система за справяне с кризисни ситуации, бе направена
препоръката да се уеднакви терминологията, да се хармонизират
стандартите и процедурите по управлението на кризи на
Европейския Съюз/ НАТО и Полша. Препоръчва се, тази система да
се отнася не само към реагиране в случай на настъпила кризисна
ситуация с цел премахване на последствията, възстановяване на
ресурсите и критичната инфраструктура, но и към избягване на
кризисни ситуации и подготовката за контролирането им чрез
предварително планирани действия. За реализирането на
предложените по-горе мерки би помогнала промяна в системата за
справяне с кризсни ситуации на Европейския Съюз.
В съществуващата в момента реактивна система за реагиране,
в която създаването на механизми за противодействие на конкретен
вид критични ситуации, реагирането на тях, ликвидирането на
последствията от тях, както и последващо преустройство на
институциите, се определя от появата на кризисна ситуация
в определена сфера на обществено-икономическия живот, където тя
по-рано не се е появявала. Би било добре да се премине към
проактивна система за справяне с кризиасна ситуация, в която
действия биха били предприети още преди настъпването на
кризисната ситуация. Това се отнася както до поддаващите се на
поправка политическо-военни кризи, така и до широк спектър от
заплахи с невоенен характер.
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9. Въз основа на анализ на институционно-правната система
за справяне с кризисна ситуация на Европейския Съюз и НАТО
бяха определени главните проблеми на полската система за
справяне с кризисна ситуация. Показани са възможносттите за
разрешаването им по законодателен ред.

10. Бе препоръчана смяна на модела на финансиране на
управлението на кризисни ситуации в Полша като стойността на
задължително отделяните от всички териториални единици целеви
резерви за справяне с кризисни ситуации  се обвърже със скалата на
заплахите и вероятността те да настъпят на определена територия.

11. Предложено бе усъвършенстване на системата за справяне
с кризисни ситуации чрез интегриране на дейността на  структурите
на публичната администрация (както държавна, така
и самоуправляваща се), службите, инспекциите и пожарните
с обществените организации и представители на полското
общество. За да се повиши степента на ефективност на
икономическата система за справяне с кризисни ситуации в Третата
република Полша е препоръчително да се изготвят интегрирани
планове за обучения и упражнения на определени нива от
административното разделение на държавата.

12. Препоръчително е да се въведат организационни промени
в системата за справяне с кризисна ситуация в Третата република
Полша, а именно: органите и образуванията, които работят по време
на военно положение да се включат в задачите по гражданската
отбрана като специфична форма на охрана на населението.
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