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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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Партии и риск 

 коалиционни партньори, независимо дали са 
открито такива като ВМРО, Патриотичен съюз и 
други, или са партньори в дебела сянка каквото е 
ДПС, вероятно в резултат на скрити договаряния. 

ТЕМА 

Партиите като трансмисии на схващания и политики 
за риск на парламентарно равнище и условията, 
които те налагат за установяване на дискурсивна 
активност, свързана с рискове и политики по 
редукцията им. 

Така, беглият преглед на програми и на 
основни послания в медиите показва значителна 
разлика между опозиционни и управляващи партии. 
Управлението и неговите партии-поддръжници 
избягват рисковата тематика и бягат от това 
говорене. Обратно, опозиционните агресивно 
нахлуват в нея и я ползват като преобладаваща, но 
без да й дават съответното име. За опозиционните 
партии самата критика на управлението е 
ориентирана, или отворена широко, към рисковата 
проблематика. Критиката, ако е насочена само към 
миналото, става силно ирелевантна в контекста на 
избори. За да бъде насочена към бъдещето, което 
именно интересува избирателят, тя се стилизира във 
формата „ви правите това, от което става неизбежно 
или високо вероятно в бъдеще да последва еди-
какво-си“. Това е рисков дискурс, говорене за 
рискове. 

ПOВОД/СИТУАЦИЯ 

Парламентарните избори на 4 април 2021 година. В 
програмите на партиите, там където изобщо ги има, 
рисковата проблематика е слабо застъпена. 

ОБЕКТ 

Обект на този policy brief е ангажиментът на 
партиите към рисковата политика в най-широк план, 
погледната през техните програмни документи, но и 
дискурсивната ситуация, която се формира в тази 
връзка. 

КОНТЕКСТ 

Партиите от управлението по принцип не се 
ангажират с работа по рискове. Най-вероятните 
причини са две. От една страна, те не я разбират 
достатъчно, не схващат тази тематика, чужда им е, 
не знаят дори как да я артикулират с предизборни 
цели. От друга, лансирането на теми, свързани с 
рискове само по себе си е рисково начинание за 
партии в управлението. Винаги може да се каже, 
има риск да се каже, че бидейки партии на властта, 
еди кои си партии са имали възможност да работят 
по тази проблематика, а не да я откриват за целите 
на поредната си кампания. 

РИСКОВЕ 

Това разграничение е въпрос на обикновена 
констатация. Преглед на документи и кратко 
наблюдение на медии и дискусии между 
представители на управлението и на опозиционните 
групи показва тази разлика по отношение на 
рисковете. Тя е носител на редица рискове, самите 
свързани с рисковата тематика, тоест в някакъв 
смисъл мета-рискове. 

Първо, при това разпределение на роли, 
позиции, нагласи и структура на кампании рисковата 
тематика остава по принцип встрани от сериозния 
интерес на участниците. И двете страни я 
употребяват функционално, в зависимост от 
интересите и стратегиите на кампаниите си, тоест с 
пряко и тясно политически цели. Това води в 
крайния случай до внедряване на рисковата 

Това с особена сила важи за ГЕРБ, които 
управляват страната вече 10-12 години, след 2009 
година, с малко прекъсвания за служебни 
правителства и през 2013 година по време на 
големите протести срещу правителството на 
Орешарски. Но същото може да се каже и за техните 
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тематика в маркетинга на кампаниите и не й 
позволява да излезе извън него. 

Второ, управлението не само не се вслушва в 
критиките, които имат формална структура на 
рискови оценки („ако правите това, което правите, 
ще има вероятно такива следствия“), но и упорито 
избягва изобщо да вмести в бъдещите си планове 
анализ, оценка, отчет за рисковете, които се 
адресират към него във формата на критики. То ги 
възприема единствено като елементи на кампания с 
цел повишаване на шансовете за присъствие в 
парламента. 

Трето, като цяло публичността също започва 
да гледа, може  би напълно неизбежно, на критики 
в рисковия дискурс, като на политически 
мотивирани изказвания, които не излизат отвъд 
рамката на стратегиите за успех на кампаниите. Така 
например като се критикува проекта – и без това 
слабо вероятен за изпълнение – АЕЦ Белене, или 
съдебната система от гледна точка на рисковете за 
инвестиции и пр., в публичността се внушава чиста 
политическа употреба на рисковия дискурс. Остава 
неясно какви се сериозните, рационалните 
аргументи на страните. По този начин самата рисова 
тематика остава винаги в кампаниите в подменена 
форма, неразвита, без бъдеще след изборите. 

ИЗВОДИ И ПРЕПОРЪКИ 

Единственият начин Северна Македония да 
се лиши от тези условия за своята дезинтеграция е 
успокояване в посока интеграция в по-голямо 
политическо тяло. След присъединяването към 
НАТО такава форма е само ЕС. 

По тази причина – само от съображения за 
своята сигурност – съседните държави трябва да 
подкрепят членството на Северна Македония по 
решителен начин. Те трябва да спрат със своите 
претенции за език, култура, история и пр. и да 
мислят единствено на езика на международната 
сигурност. 
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