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АНОТАЦИЯ 

Учебната дисциплина "Мениджмънт при кризи” предоставя на обучаемите теоретични 

знания за същността и етапите на развитиие на кризи, конфликти и военни конфликти. Разглежда 

нормативната база и процедурите за вземане на решение за оторизирано използване на 

въоръжена сила от държавата за разрешаване на кризи и конфликти. Националната система за 

управление на силите и средствата действащи за преодоляване на криза или конфликт се 

изучава в необходимия обем. 

Обект на изучаване са управлението на силите и средствата за разрешаването на кризи, 

конфликти и военни конфликти. 

 

ОСНОВНИ ЦЕЛИ 

Основната цел е студентите да усвоят знания за теорията на кризата, конфликта и 

военния конфликт и основните методи и форми за управление на силите и средствата при кризи. 

На тази база се надграждат знания за нормативната уредба за вземане на решение за 

използване на военни сили и средства, за националната и международната системи за тяхното 

управление, както и за стандартните процедури при разрешаването на кризи и конфликти. 

След усвояване на знанията, студентите ще са в състояние да извършват компетентна 

оценка на рискови ситуации, които могат да прераснат в заплахи, кризи, конфликти или военни 

конфликти. Това ще им даде възможност да изработват правилни изводи и да правят 

компетентни предложения или сами да вземат такива решения в кризисни и/или конфликтни 

ситуации. 

 

 ПРЕДПОСТАВКИ 

Учебната дисциплина не изисква предварителни специализирани знания, които да се 

притежават от обучаемите. 
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СЪДЪРЖАНИЕ НА КУРСА 
 

Теми: 
1. Основни понятия за криза и конфликт. 

2. Теории за причините за възникване на кризи и конфликти. Причини за възникване на 

военни конфликти. 

3. Същност и структура на кризите и конфликтите. Военнополитическата криза – фази 

и степени на ескалация. Политическа криза – ескалация на социалното напрежение. 

4. Основни етапи в развитието на конфликта. Класификация на рисковете и заплахите.  

5. Класификация на военните конфликти и връзката „политическа криза – 

военнополитическа криза – военен конфликт” 

6. Основи на управлението при кризи. 

7. Национална система за управление на кризи. 

8. Международни системи за управление на кризи. 

 

 

МЕТОДИ НА ОЦЕНЯВАНЕ 

Знанията на студентите се оценяват чрез писмен семестриален изпит, който се провежда 

под формата на тест. Изискват се отговори на всички твърдения (айтеми) в теста. Твърденията 

(айтемите) от теста оставени без отговор от изпитвания се оценяват като неверни отговори. 

Изложението в свободна форма към теста трябва да е представено на български език 

изчерпателно и вярно. 

 

 

ЛИТЕРАТУРА  
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2. Бахчеванов, Г., Управление на кризи и конфликти, С., Софтрейд, 2005 

3. Рачев, В., и др., Национална сигурност, ВА, 2006 

4. Речник по национална сигурност и отбрана, ВА, С., 2006 г. 

5. Европейска стратегия за сигурност:  

http://europa.eu/legislation_summaries/justice_freedom_security/fight_against_organised_

crime/r00004_en.htm 

6. Закон за управление при кризи - http://www.maxiconsult.bg/pdf/ZUK.pdf 

7. Закон за отбраната и въоръжените сили. 

8. Закон за Министерството на вътрешните работи. 
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ЦЕНТЪР ПО ЮРИДИЧЕСКИ НАУКИ 

ТЕМИ ЗА ПОДГОТОВКА ЗА ИЗПИТ 
:  

  

  

  

 AD 602 

 МЕНИДЖМЪНТ ПРИ КРИЗИ 
 Лектор:  Проф. д-р Евгени Петров Манев  

 

 

 

1 Основни понятия за криза и конфликт. 

2 Теории за причините за възникване на кризи и конфликти. 

3 Причини за възникване на военни конфликти. 

4 Същност и структура на кризите и конфликтите. 

5 Военнополитическа криза – фази и степени на ескалация. 

6 Политическа криза – ескалация на социалното напрежение. 

7 Основни етапи в развитието на конфликта. 

8 Класификация на рисковете и заплахите. 

9 Класификация на военните конфликти. 

10 Връзка „политическа криза – военнополитическа криза – военен конфликт” 

11  Основи на управлението при кризи. 

12  Национална система за управление на кризи. 
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