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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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Риск: Основни понятия 

ТЕМА бъдат разисквани в перспективата “риск”. Тогава 
именно се оказва, че всяко нещо може да е риск. 
Самата възможност за протичане на неблагоприятно 
събитие, която наричаме “риск”, е винаги налице, 
тъкмо защото е начин на мислене, разсъждение, тип 
социологическа перспектива. Но тази възможност 
може да клони кум нула и да бъде пренебрежима. 
Това обстоятелство въвежда измеримостта на риск, 
която трябва да определи доколко една възможност 
трябва да се вземе сериозно. В този смисъл рискът е 
вероятностна характеристика. Преценката и 
измерването на риск е вероятностно изчисление, 
дори то да не се формализира математически, 
какъвто е случат с изложената тук концепция. 

Това е първи policy brief, който представя 
парадигмата на риска в нейните концептуални 
измерения. За целите на брифирането материалът е 
изграден като квази-речник, с дефиниции на 
основни понятия. 

ОБЕКТ И КОНТЕКСТ 

Парадигмата на риска е сравнително нова. В плана 
на провеждане на политики редукцията на риск 
следва от промяната след разпадането на 
двуполюсния модел и разграждането на 
парадигмите на непосредствената заплаха, която 
всеки от двата полюса представлява за другия и 
неговата сфера на влияние. Дефиниция 2. Рисков фактор е всеки риск, 

“риск за...”, но обвързан органически с някакво 
конкретно предметно условие, което е в състояние 
на го усилва и повишава. 

ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК 

В тази част на краткия терминологичен речник са 
дадени само четири основни дефиниции, които 
описват ядрото на рисковата парадигма. 

Рисковият фактор е фактическо състояние на 
нещата, в което се корени “риск за...” и което е 
носител на “риск за...”, или условие на “риск за...”. 
Този аспект на парадигмата на риска е особено 
съществен предвид своето приложно измерение: в 
управлението и политиките по занижаване на 
рискове по принцип се визират не абстрактно 
рискове, а конкретни рискови фактори. Рисковият 
фактор въвежда специфичното предметно-
фактическо измерение, с което се обвързва рискът. 
Например високата институционална корупция в 
даден държавен сектор е рисков фактор “за” – 
примерно – разграждане на целия сектор, “за” 
големи загуби в него; ниската енергийна 
ефективност е рисков фактор “за” цялостното 
икономическо развитие на страната; политическата 
корупция е рисков фактор “за” колапс на 
парламентарната система; и т. н. 

Дефиниция 1 (Основна дефиниция). Риск е 
вероятността от протичане на неблагоприятно 
събитие или процес, свързани по принцип и в най-
широк смисъл с човешка дейност, която подлежи на 
рационализация и управление. 

Тази дефиниция дава риска не като предмет, 
а без-предметно. Рискът е само функционал, една 
перспектива, в която може да бъде поместено и 
видяно неограничено множество от обществени 
феномени – процеси, ситуации, социални сектори, 
действия и пр. В този смисъл, когато се задава 
въпросът “какво е риск”, критически чувствителната 
позиция не трябва да отговаря директно. Въпросът не 
е пълен, дори е неправилно зададен, тъй като рискът 
не е сам по себе си предмет, а самата възможност 
някакъв предмет, ситуация, процес и пр. да стане 
условие за протичане на неблагоприятно събитие. 

Дефиниция 3. Рискова сфера (процес и пр.)  
е голяма обществена сфера, която отговаря на 
горното условие. Всеки въпрос от вида “що е риск” е само 

покана някакви обществени фигури и феномени да 
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Тази сфера, или процес са носители на риск. 
Рисковата сфера е всеки рисков фактор, който 
добива мащабите рискова сфера, без да се променя 
по същество. Разликата е количествена, в мащаба, в 
обхвата. В този смисъл става дума за една експанзия 
на конкретен рисков фактор до мащабите на една 
цяла сфера. 

визира по-скоро възможността за пренос, отколкото 
идеята за игра на сфери. Например, рисковите 
фактори за влошаване на образователната сфера 
превръщат цялата тази сфера в рискова сфера; така 
може да се окаже, че тя не работи, произвежда 
асистематическа неграмотност, 
неконкурентоспособни кадри и пр.; по този начин 
образованието става рискова сфера като цяло; от 
своя страна, обаче, тази рискова сфера пренася 
своите рискове в друга, например бедността, 
критично ниските степени на благосъстояние; това 
състояние, на трето място, влияе пренася своите 
рискове върху сферата на директните социални 
взаимодействия, в която вероятността от социален 
сблъсък започва да се повишава. Така рискови 
фактори от една сфера се пренасят частично в друга; 
или след експанзия и разпространение върху цялата 
сфера, тя самата като рискова сфера пренася своята 
рискова характеристика върху други сфери. Този 
пренос въвежда по-висока динамика на рисковата 
картина. 

Например една сделка за стар или неизгоден 
атомен реактор може да бъде рисков фактор за 
производството на електроенергия в централата; 
една неизгодна сделка за цяла централа – каквато 
би била примерно “Белене” – е риск за енергийната 
система на страната; но значителен срив, който 
засяга цялата енергийната система, вече е риск за 
националната сигурност в по-широк смисъл. По тази 
причина енергетиката може да бъде разглеждана 
като “рискова сфера”. Има се предвид, че целият 
сектор на енергетиката може да бъде носител на 
риск, да бъде рисков фактор за стабилността на 
страната. В този пример се вижда добре 
ескалацията на риска и рисковия фактор до 
мащабите на един обществен сектор. Качествена 
разлика в структурата на риска няма, но с такава 
експанзия рискът се доближава доста близо до това 
да бъде риск за сигурността, която е тема на тази 
концепция. 

ИЗВОДИ И ПРЕПОРЪКИ 

Никаква политика по редукция на рискове не 
може да бъде провеждана, ако концептуалните 
основи на парадигмата не са изяснение и споделени 
в политико-управленската общност. По тази причина 
набавянето на базата в концептуален смисъл 
изисква овладяване на основните понятия и 
дискусия по тях, в резултат на която ще се видят по-
далечните им следствия, а е възможно те да бъдат и 
прецизирани. 

Дефиниция 4. Транслация на риск е процес, 
при който рискове за една сфера се пренасят върху 
други сфери. 

Тъй като рискът е вероятност, транслацията 
не трябва да се разбира актуално, като случила се, а 
в рисковия универсум, като възможна, а оттам и със 
степен на вероятност. Рискът за срив в една сфера е 
възможно да се пренесе върху други сфери, 
доколкото тази първа сфера е условие за 
състоянието на други. Така се образуват вериги от 
условия, рискови условия. Има рискове за 
образованието, които, ако се реализират, правят 
вече самото образование риск за... нещо друго, 
което, от своя страна става риск за трето и т. н. до 
границата на общия срив, свързан с националната 
сигурност. 

Ако българските политици, публични фигури, 
лица в управлението, служители и политици 
ангажирани в политики по сигурността не постигнат 
съгласие за употребата на термините в парадигмата 
на риска, те ще говорят на различни езици, няма да 
се разбират, няма да изграждат политики за 
сигурност. Рискът ще бъде една празна метафора с 
променящи се смисли в различни контексти и тесни 
конюнктури. Това ще се отрази, както отдавна се 
отразява, на изработката на документи като 
стратегии и планове, в които се артикулират 
политики на сигурността. Чрез транслацията на рискове се въвежда 

измерението на взаимодействие на рискови 
фактори и рискови сфери. Но в транслацията се 
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Необходимо е, следователно, връщане към 
по-абстрактните академични нива на социологията 
на риска и овладяване на основните термини. След 
което е необходимо при разработка на документи 
от типа на стратегии, оценки, планове, анализи да се 
имат предвид значенията, които тези термини 
предават. Тази строгост не е висока, както би била в 
един математически апарат, например, но е 
необходима за да се разработват смислени и 
рационални документи. 
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