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Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. 
Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от РискМонитор и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява 
официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Фонд Активни граждани България. 
Проектът „Рискове за сигурността. Към дълбока реформа на институционалните политики“ се изпълнява с финансова подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия 
по линия на Финансовия механизъм на Европейското икономически пространство  в размер на 167800 евро.. Основната цел на проекта е да помогне за решителна 
реформа на политиките за сигурност и настройване на релевантните институции към модерен тип оценка на рискови фактори и превантивни действия. 
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Стратегическа рамка за действия на 

изпълнителната власт по управление на 

бедствени ситуации, 

по-конкретно от епидемични ситуации от типа SARS, MERS, Ebola и др., 
както и грипни пандемии и пандемията SARS-CoV-2 

 

ПОВОД/СИТУАЦИЯ 

Народното събрание въвежда извънредно 
положение със Закон за мерките и действията 
по време на извънредното положение, обявено с 
решение на Народното събрание от 13 март 
2020 г. Законът е гласуван от Народното събрание 
на 20 март 2020 година във връзка с епидемията от 
коронавируса SARS-CoV-2 (COVID-19) обявена от 
Световната здравна организация за глобална 
пандемия на 11 март 2020 година. 

Още преди тези законодателни актове министър-
председателят със заповед създава Национален 
оперативен щаб (НОЩ), на 26 февруари 2020 
година, чиито мандат е определен в заповедта по 
следния начин: Да организира, координира и 
наблюдава всички действия на компетентните 
органи във връзка с предотвратяването на 
разпространението на COVID-19, както да събира, 
обобщава и анализира цялата ситуация, свързана с 
разпространението на COVID-19, и да информира 
медиите и обществеността. 

 

ОБЕКТ 

Обект на този policy brief е стратегията на 
изпълнителната власт и различните й органи, 
включително Националния оперативен щаб (НОЩ), 
за справяне – защита на населението, 
ограничаване до минимум на щетите включително 
смъртни случаи – със ситуацията на пандемия. 

КОНТЕКСТ 

Управлението на рискове не е покрито 
законодателно. По отношение на ситуации като 
пандемия, обаче, изпълнителната власт, а и 
парламентът могат да си помогнат с различни 
документи, които са изработвани през последните 
20-тина година. 

На първо място България разполага със „Закон за 
защита от бедствия“ от 2006 година, както и 
„Национална план на Република България за 
готовност за грипна пандемия“. 

Нито един от двата документа не бе използва в 
ситуацията на приближаваща епидемия, както и на 
пандемия, обявена от Световната здравна 
организация на 11 март 2020, но със сериозно 
предупреждение още на 30 януари 2020. 

С други нормативни документи България не 
разполага, а Планът няма и нормативна стойност. В 
ситуацията на пандемия се оказа, че и двата 
документа не само не бяха използвани, но не бяха 
и обсъждани, дори споменати. Това обстоятелство 
не направи впечатление на никого, освен на 
авторите на двата документа. А и двата са 
подготвяно по-внимателно, отколкото настоящият 
„Закон за мерките и действията“ по време на 
пандемията. 

Причината да не бъдат използвани и взети като 
ориентир дори е главно в отсъствието на традиция 
на сериозно отношение към подобни документи. 
Те се правят по задължение, най-често 
произтичащо от международни договори, 
обикновено с ЕС и НАТО. Но дори и тогава те 
остават архивирани в библиотеките на съответните 
учреждения. А работата по тях като инструкции 
предполага непрекъснатото им обновяване и не 
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само експертно, но и по-широко обсъждане. 
Подобно нагласа в България отсъства и в 
ситуацията на пандемия това се демонстрира 
особено ясно. 

РИСКОВЕ 

Отсъствието на закони и стратегически документи 
за справяне със ситуация на пандемия, както и с 
други извънредни ситуация е свързано с редица 
рискове. 

Първо, действа се реактивно, на място в стил 
гасене на внезапен пожар. Тази практика е 
обичайна от десетилетия – при наводнения, 
прекъсване на водоснабдяване (Перник 2019-2020) 
и други бедствия. С предварителни рамкови 
документ – закони, стратегии, планов – 
изпълнителната власт би управлявала рискове. При 
пандемията тя се справя с връхлетяла страната 
криза. Ако се управляват рискове, кризата би била 
по-мека, по-очаквана, проиграна тренировъчно, а 
изненадата би била по-малка. 

Второ, при наличие на предварителна работа с 
рискове ще се знае добре, че при пандемия, както 
и при други бедствия, не е нужна драматизация от 
типа „извънредно положение“. Тя създава 
допълнителна несигурност, паника сред 
гражданите и открива възможности за 
злоупотреби с власт. В ситуацията на пандемия 
управлението на кризата става със заповеди на 
министъра на здравеопазването, което аналог на 
управление с укази/декрети. Това е вреден 
прецедент, който не би бил допуснат, ако 
стратегическата дискусия за бедствие/я се 
провеждаше континуално, като задължителна част 
от управлението. 

Трето, отсъствието на стратегически документи и 
закони създава рискове приетите за ситуация на 
пандемия законодателни мерки, в този случай 
„Закон за мерките и действията“ да бъдат набързо 
изписани, да не преминат през обичайните филтри 
за грешки и в крайна сметка да представляват 
объркани и противоречиви текстове. Точно такъв е 
„Законът за мерките“, той е насипен текст. Нито е 
ясно дали е достатъчно подробен и изчерпателен, 
нито дали не е, обратно, прекалено вгледан в 

детайли. В основата на текста на закона се разчита 
едно бързане, което би било избегнато, ако 
рамката на оценка на риска е дадена 
предварително. Издаването на заповеди от 
министъра на здравеопазването и отмяната им до 
24 часа показва тези дефекти. 

Четвърто, в условия на пандемия, както и при 
други бедствия, се разчита на масово, солидарно 
действие, а не на сляпо подчинение. Граждански 
отговорно масово действие не може да се осигури 
за траен период с команди, заповеди, внезапни 
нареждания и видимо лутане на властите. За тази 
цел е необходима предварително зададена рамка 
на публична комуникация. Рискът е голям 
гражданите да поемат тежестта на мерките за 
кратък период, но без да са убедени в тяхната 
разумност и справедливост, те могат несъзнателно, 
в големи групи да ги отхвърлят. Това стана на 
няколко пъти, особено около празници в средата 
на април. 

ИЗВОДИ И ПРЕПОРЪКИ 

България трябва да премине от спонтанно и често 
паникьосано управление на връхлетели я бедствия 
към управление на риск. 

Първо, българските правителства и 
неправителствени среди трябва да включат 
проблематиката на риска като абсолютно 
задължителен компонент от управлението. 
Рисковете, са интердисциплинарна проблематика 
и въпрос на публична политика, което означава 
сериозно включване на разнообразни публични 
играчи в процес. 

Второ, необходимо е България да разполага със 
риск-ориентирана законодателна рамка за 
бедствия, каквато има от 2006-та година. Но тя 
трябва да бъде постоянно дискутирана и 
обновявана, експертно и публично. Не само във 
вида, в който е налична тя е остарял бюрократичен 
документ, но и по принцип, осигуряването й е 
високо динамичен процес. 

Трето, необходимо е създаване на „разузнаване за 
риск“. Рисковете днес не са локална, национална 
реалност, те са над-национални, в много случаи, 
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както коронавирусът глобални. „Разузнаване“ по 
тези въпроси означава звена за набиране и 
обработка на информация, споделяне с други 
страни, анализ и оценка. Подобно „разузнаване“ 
може да бъде осигурено от неправителствения 
сектор много по-добре, отколкото от 
бюрократичната машина на държавата. 
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