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„Проектът „Рискове за сигурността. Към дълбока реформа на институционални-
те политики" се изпълнява с финансова подкрепа в размер на 167 800 евро, предос-
тавена от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм 
на ЕИП. 

Основната цел на проекта „Рискове за сигурността. Към дълбока реформа на ин-
ституционалните политики“ е да помогне за решителна реформа на политиките 
за сигурност и настройване на релевантните институции към модерен тип оцен-
ка на рискови фактори и превантивни действия.

„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 Фондация „Риск-
Монитор“ 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“. 

www.activecitizensfund.bg 
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УВОД

Тема и цели

Настоящият доклад е резултат на изследване през първата година в рамките на три-
годишния проект „Рискове за сигурността. Към реформа на институционалните поли-
тики“. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Фонд „Активни граждани 
България“ по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. 

Конкретната тема на доклада е регламентирането на работата с рискове и полити-
ките по идентификация, анализ, оценка и редукция на рискове в нормативните докумен-
ти на държавата и различни нейни институции. Докладът цели описание на степента, 
в която рисковата проблематика е въведена в нормативната база, инструктираща 
политики в ключови сектори на държавното управление. Темата за практиката по уп-
равление на рискове не е застъпена. В тази фаза на проекта тя е строго ограничена до 
документната основа, върху която се изграждат политики по управление на рискове.

Концептуална ориентация

Водещата идея на проекта се свежда до тезата, че рисковете, рисковата проблема-
тика, политиките по работа с рискове са централната ос, около която следва да се 
развива всяка съвременна политика за сигурност.

За развитите страни, в частност държавите от евро-атлантическия свят, това 
твърдение изглежда очевидно, дори тривиално. То не се нуждае от специално аргумен-
тиране, а се предпоставя във всяка концепция или стратегия за сигурност. Въпросът 
по-скоро се поставя директно: как се идентифицират рискове в средата, кои са основ-
ните рискове в кратки, средни и по-дълги периоди, какви са приоритетните рискови 
сектори, какви политики ще бъдат най-ефективни, какви ресурси следва да се предвиж-
дат и т.н. На базата на понятието за риск се строи всяка политика за сигурност, а 
това понятие е изчистено и не се обърква с други като опасност, заплаха, уязвимост 
и пр.

Докладът и изследванията на политиките за сигурност в рамките на проекта следват 
тази обща ориентация: „Риск“ е централно понятие на политиките за сигурност, те се 
организират около него. Смесването на риска с други теми като заплахи, опасности, 
несигурност, нестабилност и т.н. създава неопределеност в политическите практики 
по редукция на риск.

През 2020 година имахме уникалната възможност да установим това по твърде не-
приятен начин във връзка с управлението на кризата с COVID-19 и необходимостта от 
редукция на рисковете от разрастване на епидемията. В такава ситуация се оказаха и 
много развити страни въпреки високата степен на яснота в политиките по редукция 
на рискове.



6 

РИСКОВЕ ЗА НАЦИОНАЛНАТА СИГУРНОСТ: НОРМАТИВНА ОСНОВА

7 

Изследването, представено в този доклад, има една полемична страна, която играе ро-
лята на негов изначален ориентир и на средство за стесняване и конкретизация на екс-
пертната работа. Съвременното понятие за „риск“, както го приема този анализ, е 
различно, дори в много отношения противоположно на понятието „заплаха“, както го 
разбират основните врагове в периода на Студената война. Заплахата за сигурността 
е в голяма степен условие за милитаризация на политиките за сигурност и тяхното 
центриране около отбранителните потенциали на двата основни полюса. Обратно, 
рисковете за сигурността са вероятности за протичане на неблагоприятни събития, 
които не могат да се организират около един център, а са най-разнообразни.

Тук само маркираме тази основна концептуална разлика. Тя ще бъде обект на по-кон-
кретна работа в следващи фази на проекта. Но от нея веднага може непосредствено 
да се види колко сложна и деликатна работа се изисква в сферата на управлението, за 
да бъде развита модерна политика – или по-скоро политики, в множествено число – 
за сигурност. Тази работа предполага експертни продукти и дискусии, публичност и 
широки медийни обсъждания на рискове за сигурността и политики за редукцията им. 
Едва така ще може да се организира академичен тип научност и транслация на знания, 
експертна общност, политическа култура и по-отворена гражданска дискусия по теми 
като сигурност и риск.

Основен извод

В България усвояването на рисковата проблематика продължава да закъснява. Първа-
та концепция за национална сигурност, с която темите на сигурността застават в 
центъра на държавното управление, е приета през 1998 година. От тогава до днес, 
повече от две десетилетия, темите по управление на рискове за сигурността имаха 
достатъчно време, експертен и политически ресурс, за да бъдат развити, анализирани 
и въведени в необходими нормативни документи и практики по управление. Днес обаче 
рисковата тематика остава неразвита, смесва се с други теми на управлението, не е 
достатъчно застъпена в политическия и по-широкия публичен дебат.

Основният извод, до който стига изследването на нормативни документи, които се 
отнасят до сигурността, е критичен. Той може да се резюмира в негативната конста-
тация, че като цяло рисковата проблематика не е усвоена в България. Има сектори, 
като този на отбраната, в които тя е развита във висока степен, главно поради 
изисквания на членството в НАТО и на проектите за модернизацията на въоръжените 
сили на страната. В повечето други сфери схващанията за риск изобщо не са регла-
ментирани, а в резултат секторните политики за сигурност са неясни, объркани или 
напълно отсъстват.

(Изводи и препоръки по сектори са дадени в началото на доклада, както и в края на всяка 
от секторните глави.)

ОСНОВНИ ИЗВОДИ

Институции на сигурността

Секторът за сигурност е неравномерно регулиран, с множество недовършени и колеб-
ливи опити за реформи, провеждани без обща концепция.

В законите често преобладават административни и технически въпроси, а не същ-
ността на съответната дейност и начините, по които тя следва да се реализира.

Терминът „риск“ постепенно навлиза в нормативната база, а през 2015 г. е законода-
телно дефиниран. Въпреки това риск, опасност и заплаха се смесват. 

Проактивното мислене в стратегиите за национална сигурност не се възпроизвежда в 
нормативните документи на институциите за сигурност. 

Нормативната база е ориентирана повече към реактивна защита на сигурността, а 
не към ранно сигнализиране и идентифициране на рисковете, бързо реагиране и устой-
чивост.

Външни работи

Външната политика на Република България не е основана на развита нормативна база 
за работа с рискове.

Политиките по редукция на рискове и конкретната работа с рискове са въпрос на 
практика, не толкова на нормативни документи.

Отсъствието на оповестени регулации затруднява необходимия публичен дебат по 
външна политика и конкретно работата с рискове.

Министерството на външните работи (МВнР) и Министерският съвет (МС) нямат 
регламентирана политика по въвличане на други публични актьори в дискусии по риско-
ве в международна среда.

Отбрана

Изградени са нормативната база, организационни и процедурни условия за функциони-
ране на системата. Определени са функционални задължения. Извършва се мониторинг, 
оценка и годишен отчет за резултатите от предприетите мерки.

Установената практика допълва вътрешния одит по отношение на отбранителните 
програми. Рискове се управляват в рамките на основните мениджърски процеси, а не 
като паралелна дейност. 

Придържането към наследена концепция не дава възможност за пълно въвеждане на 
мениджмънт на риска като начин на мислене и поведение.
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Икономика, енергетика, финанси

Недостатъчни са гаранциите за законова и фактическа институционална независи-
мост на икономическите регулатори.

Липсата на системен подход при дефинирането на институционални правомощия за 
управление на рисковете води до ad hoc промени „на парче“.

Законодателният процес е самостоятелен риск поради честите промени и недоста-
тъчния анализ на икономическите ефекти.

Липсват ясно дефинирани институционални роли за управлението на рисковете по сек-
тори, застъпват се правомощия и се размива отговорността.

Околна среда

Значителният брой закони, наредби, стратегии и планове, разработвани в 30-годишен 
период, не е ефективен при управление на рисковете, което води до периодични водни 
кризи например.

Има обаче известен напредък по отношение на състоянието на екосистемите. Нор-
мативната уредба и институциите са достатъчни като обем и обхват, но съществу-
ват проблеми при функционирането им. 

Образование

Недостатъчно разбиране и интегрираност на смисловата верига „рисков фактор – 
риск – превенция – мерки – план за действие“.

Съвместното управление на част от образователните процеси от Министерството 
на образованието (МОН) и Министерството на труда и социалната политика (МТСП) 
само по себе си е рисков фактор. 

С понятието „риск“ се борави свободно, без то да се интегрира със съответни превен-
ции или действия по избягването/интегрирането му в политики. 

Здравеопазване

Нормотворчеството от 1973 г. насам не формулира по практичен и полезен начин сис-
тема за измерване на рисковете за публичното здраве. 

Българските правителства системно подценяват риска от пандемии, поради което в 
ситуация на пандемия има недостиг на ресурси и подготвеност.

Епидемията от COVID-19 предизвика промени в нормативната уредба и здравната ин-
фраструктура, които в дългосрочен план ще повишат нивото на подготовка за пан-
демии.

Регионално развитие

Закони, наредби, стратегии и планове, разработени през последните 30 години, не са 
ефективни за редукция на рискове в регионалните дисбаланси.

Забавяне на деструктивните процеси се наблюдава в граничните райони на Южна Бъл-
гария. 

Социална политика

На социалната политика продължава да се гледа предимно като на подпомагаща бедни-
те и маргинализирани групи.

Липсва интегрираност между политиките за обществено здраве, демографски проце-
си, деинституционализация и активност в късна възраст. 

Национални комисии и агенции на подчинение към Министерския съвет не намират 
място в разработените от МТСП нормативни документи.

Социална психология

Социалнопсихологическите аспекти на управлението на рискове не са застъпени в нор-
мативни документи, защото перспективата на масовите страхове, тяхното форми-
ране и развитие и превръщането им в рисков фактор не са добре изучени.
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ПРЕПОРЪКИ

Институции на сигурността

Нормативната база на институциите в сферата на сигурността трябва по-подробно 
да регламентира начина, по който те следва да работят с рискове.

Нормативната база относно институциите на сигурността следва да отчита, че 
понятието „риск“ налага насочване към анализ, оценка, идентифициране, наблюдение, 
ранно сигнализиране и редуциране на рискове.

Работата по редукция на рисковете от страна на институциите на сигурността из-
исква ясно и системно приоритизиране на рисковете на стратегическо и нормативно 
ниво. 

Външни работи

МВнР и МС трябва да определят и артикулират в документи задачите си по работа с 
рискове в международна среда.

МВнР трябва публично да оповестява и да дискутира работата си по идентификация, 
оценка и общи политики по редукция на рискове.

МВнР трябва да приеме документна база за работа с частни структури, изследовател-
ски центрове, университети, индивидуални експерти извън щатния си състав.

Отбрана

Мениджмънтът на риска в системата на отбраната трябва да включва политика, 
политически указания по сектори, план на действие и поддържащи функции като ин-
формационна система, подготовка и сертификация на персонала и съответстващо 
целево финансиране.

Идеологията на новата рамка на мениджмънта на риска в отбраната трябва да е не 
само минимизиране на евентуални загуби за Министерството на отбраната (МО) и 
националната отбрана, а и използване на възможностите за постигане на цели с по-
малък разход на ресурси.

Икономика, енергетика, финанси

Да се предприемат нормативни мерки за укрепване на институционалната независи-
мост на регулаторните агенции чрез подобряване на бюджета, начина на избор, ман-
дати и други.

Да се дефинират нормативно ясни институционални граници на отговорностите по 
отношение на управлението на рисковете в отделните сектори от икономиката.

Необходимо е да се осигуряват предварителни анализи за социално-икономическите 
ефекти от всяка промяна в законодателството.

Наложително е определяне на ясни компетенции, осигуряване на предвидимост в зако-
нодателството и ненамеса в работата на регулаторните институции.

Околна среда

Необходими са концептуална яснота и степени на съгласие върху това как се разбира 
връзката между околна среда и сигурност. Препоръчително е да се редактира основно 
и да се развие разделът „Политика за сигурност в отношенията човек – природа” в 
Стратегията за национална сигурност с ясно разбиране за връзката между околна среда 
и сигурност, назоваване на меките рискове, свързани с въздух, вода, почви, отпадъци, 
радиация, суша, наводнения и т.н., както и специфичните отговори. 

Необходимо е да се постанови нормативно разработването на сценарии и оценки на 
риска от възможни неблагоприятни развития с екологичен характер във и вън от стра-
ната.

Промените в средата трябва да се разглеждат като акумулация на рискове, които са 
и взаимно усилващи.

Образование

Необходимо е осмисляне на работата с понятия като рисков фактор – риск – превен-
ция – план за действие.

Темата за рисковете за образованието трябва да се развива интегрирано за начално-
то, средното и висшето образование в съответните нормативни документи.

Отговорностите за цялата образователна сфера трябва да се прехвърлят норматив-
но към МОН или да се работи за повишаване на координационния капацитет между 
МОН и МТСП.

При разработване на нормативната основа за редукция на рисковете трябва да се 
работи с цялостна визия за образованието в България.
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Здравеопазване

Нужно е в нормативната база на здравеопазването да се приемат дефиниции на 
„риск”, „заплаха”, „опасност”, „предизвикателство“, „бедствие“, „пандемия“, „епиде-
мия“ и други. 

Трябва да се разработи и приеме система за оценка на епидемичния риск със съответ-
ните количествени показатели.

Оценки трябва да бъдат приемани от Министерския съвет след разглеждане в Съвета 
за национална сигурност.

Трябва да се ревизират съществуващите планове за намаляване на риска и отговор при 
възникване на епидемична ситуация на национално, областно и общинско ниво, както и 
плановете на отделните организации – болнични, образователни, индустриални, тър-
говски и други. 

Регионално развитие

Ако преди 30 години стратегическият избор е бил между стихийно развитие или тър-
сене на регионални баланси, сега е момент за: 1) преосмисляне на тенденциите, 2) пре-
оценка на риска и 3) преориентиране на регионалната политика спрямо заключенията 
на 1 и 2.

Необходима е професионална оценка на риска за сигурността в регионите при природни 
бедствия и промишлени аварии и катастрофи, която да се използва при разработване 
на политиката за регионално развитие.

Да се предвидят мерки за възпиране на деструктивните процеси и балансиране на раз-
витието на регионите в нова стратегия за регионално развитие (след 2022 г.) 

Да се извърши преглед и оценка на ефектите от непостигането на целите за огранича-
ване на риска, заложени в Стратегията за регионално развитие на Република България 
(2012–2022), стратегиите на районите, областните стратегии и общинските плано-
ве, както и в Националния план за развитие на земеделието и селските райони и други 
секторни планове за икономическо и социално развитие. 

Социална политика

Да се разработи модерна концепция за идентифициране, анализ, оценка на рискове и 
визия за работа с рискове в перспективата на междусекторните взаимодействия със 
социален характер.

Нужно е предприемане на интегрирани дейности и услуги, които работят с процеси, а 
не с еднократни акции/финансирания.

Социална психология

Въздействието на социалнопсихологически фактори, каквито са масовите страхове, 
върху сигурността, трябва да стане обект на експертен и публичен дебат и на тази 
основа да се прецени дали тези аспекти на сигурността трябва да се отразят в нор-
мативни документи.
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ИНСТИТУЦИИ В СЕКТОРА ЗА СИГУРНОСТ

Нормативна база за оценка и управление на рискове

Увод

Целта на този доклад е да направи преглед и оценка на стратегическата и норматив-
ната база по отношение на институциите в сектора за сигурност в периода 1998–
2020 г. Акцентът е поставен върху това доколко тя борави с понятията риск, оценка 
на риска, неговото идентифициране, политиките по отношение на риска и менидж-
мънт на риска. 

В Закона за управление и функциониране на системата за защита на националната си-
гурност от 2015 г. се посочва, че системата за защита на националната сигурност се 
състои от „органи и структури, които осъществяват дипломатическа, отбранител-
на, разузнавателна, контраразузнавателна, оперативно-издирвателна, правоохрани-
телна и охранителна дейност и които са представени в Съвета по сигурността към 
Министерския съвет”1. Затова в доклада се разглеждат Държавната агенция „Национал-
на сигурност” (ДАНС), Държавната агенция „Разузнаване“ (ДАР) и Министерството на 
вътрешните работи (МВР).  Държавната комисия по сигурността на информацията 
(ДКСИ) е включена, тъй като осъществява дейността си по защита сигурността на 
информацията в тясно сътрудничество с МО, МВнР, МВР и службите за сигурност. 
Дипломатическата служба и Министерството на отбраната и въоръжените сили са 
обект на отделен доклад. 

След политическите промени в края на 80-те години, подобно на други комунистически 
държави, българските институции в тази сфера се преструктурират и преизграждат. 
Приемат се изцяло нови закони и стратегически документи. Въпреки това за дълъг 
период от време този сектор остава един от най-нереформираните. В продължение 
на години една част от службите действат в т.нар. правен вакуум. Дори и по време на 
предприсъединителния период към ЕС секторът остава незасегнат.2 Едва през 2008 г., 
когато се създава ДАНС, може да се говори за начало на реформа, като до този момент 
това е един от малкото опити за преструктуриране на службите за сигурност. През 
2015 г. за кратък период от време се приема пакет от четири изцяло нови закона, регу-
лиращи сектора. Дотогава са извършени множество опити за реформа, всеки от кои-
то със собствена визия. Но липсата на политически консенсус и на цялостни и завърше-
ни реформаторски действия остава един от големите недостатъци в тази област.

1  Чл. 3 от Закона за управление и функциониране на системата за защита на националната 
сигурност. 
2  Вучков, В. Понятията „обществен ред” и „национална сигурност” в контекста на българската 
конституция. – Право, политика, администрация, том 7, бр. 1, 2020, Правно-исторически факултет 
на ЮЗУ „Неофит Рилски”.
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Конституционна основа

Конституцията не засяга много подробно въпроса за националната сигурност и ин-
ституциите, имащи правомощия в тази област. Експерти определят това състояние 
като недостатък по отношение на службите за сигурност. Смята се, че това лаконич-
но отношение към сектора за сигурност оказва влияние и върху процеса на неговото 
реформиране.3

Стратегически документи

• Стратегии за национална сигурност 

Понятийно Концепцията за национална сигурност от 1998 г. е най-слабо развита по 
отношение на темата за рисковете. В нея понятията се смесват и не се прави разгра-
ничение между рискове и опасности. В следващите стратегически документи поняти-
ето риск се споменава многократно. В документа от 2011 г. основните/традиционни-
те рискове и заплахи са идентифицирани като тероризъм, организирана, престъпност, 
миграционен натиск, атаки срещу киберпрестъпността, енергийна сигурност, еколо-
гия и други. Предвидените действия обаче са насочени повече към защита чрез проти-
водействие, отколкото към превенция и редуциране. Вкаран е компонент за управле-
ние на кризи и за ранно предупреждение, а за разузнавателната общност е посочено, 
че извършва информационна и аналитична дейност с цел оценка на рисковете и запла-
хите. С актуализацията на стратегията през 2018 г. се запазва този подход. В отдел-
ните разпоредби рисковете и заплахите в повечето случаи вървят паралелно с кризи, 
бедствия, аварии и катастрофи. 

• Стратегия за противодействие на радикализацията и тероризма

Стратегия за противодействие на радикализацията и тероризма e приета през 2015 
г. в рамките на политиките за сигурност. Институциите, които тя засяга, са основно 
МВР, ДАНС и МО. Изрично е посочено, че този стратегически документ набляга върху 
превенцията, затова и една от целите му се състои в разработване на механизми и 
индикатори за идентифициране, наблюдение и оценка на рисковете от радикализация 
на определени сегменти в обществото. 

Подобно на стратегиите за сигурност, и в тази стратегия терминологично рискове и 
заплахи вървят ръка за ръка. В документа са идентифицирани традиционните рискове 
и заплахи от радикализация и тероризъм, но почти не се обръща внимание на тяхното 
управление. Въпреки акцента върху превенцията, в целия текст на стратегията пре-
венция и противодействие в повечето случаи се употребяват заедно.

3  Пак там.

• Национална стратегия за киберсигурност „Киберустойчива България 2020” 

Националната стратегия за киберсигурност e приета през 2016 г. и може би е един 
от най-прогресивно изработените стратегически документи. Дефиниция на заплаха: 
„Заплаха – факт или събитие с потенциал, който може да нанесе сериозни вреди на 
дейността на организации, активи, хора или даже на държавата, чрез неоторизиран 
достъп, разрушаване, разкриване и промяна на данни, и/или отказ от услуги (ISO 27000: 
потенциална причина за нежелан инцидент, който може да причини вреда на дадена 
система или организация)”. Рискът е определен като потенциалната възможност даде-
на заплаха да бъде реализирана, като се експлоатира уязвимостта на активите, за да 
се причини вреда. Предвижда се периодичен преглед и оценка на рисковете и заплахи-
те, както и подобряване на координираните мерки за защита. Оценката на нивото на 
киберсигурността се извършва на базата на стандартизирани методи и класификация 
на рисковете. 

Законова база

• Закон за защита на класифицираната информация

Сигурността на комуникационните и информационните системи (КИС) представлява 
система от принципи и мерки за защита от нерегламентиран достъп до класифицира-
ната информация, създавана, обработвана, съхранявана и пренасяна в КИС. За всяка КИС 
законът задължава да се извършва анализ на риска за сигурността. 

• Закон за управление при кризи 

Законът за управление при кризи е разработен в контекста на приемането на България 
в НАТО. Методически работата по него се ръководи от Министерството на отбра-
ната. Законът е приет през 2005 г.4 Този нормативен акт е критикуван от експерти и 
професионалисти в тази сфера. Някои го определят по-скоро като абстрактен, с тясно 
тълкуване на понятието „криза”5, което се свежда само до природни бедствия, ава-
рии и катастрофи, оставяйки други възможни кризисни ситуации, като терористични 
актове, етнически, граждански конфликти, извън неговата регулация.6 Докато според 
други дефиницията на „криза” може да се определи като всеобхватна, изключваща вой-
ната и/или военния конфликт, когато в действие биха влезли други закони. Превантив-
ният елемент е слабо застъпен. 

4  Обн. ДВ, бр. 19 от 1.03.2005 г. Правилник за неговото приложение не се приема.
5  Чл. 2. „Криза по смисъла на този закон е промяна на установеното състояние на живот, обхва-
нала територии, обекти, сектори и сфери на икономиката и обществения живот или околната 
среда, предизвикана от човешка дейност или природни явления, в резултат на която условията за 
съществуване и за осъществяване на дейност в променената среда са силно нарушени”.
6  Павлов, Н. Теория и практика на управлението на кризи в България
https://www.researchgate.net/publication/325037169_Teoria_i_praktika_na_upravlenieto_pri_krizi_v_
Blgaria_Theory_and_Practice_of_Crisis_Management_in_Bulgaria.
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Това е един от първите опити на законово ниво да се регламентира понятието риск. 
„Риск“ е вероятността за настъпване в определен период от време на прогнозирано 
събитие, оказващо негативно въздействие върху населението, територията, околна-
та среда, културните и материалните ценности.7 Законът пояснява и в какво се със-
тои оценката на риска – „процес, използван за определяне на приоритетите в управле-
нието на риска чрез оценяване и сравняване на нивото на риска спрямо предварително 
определени стандарти, целево (приемливо) ниво на риска или други критерии”. Тези 
дефиниции обаче просъществуват твърде кратко – отменени са през 2006 г. с при-
емането на Закона за защита при бедствия и аварии, без да бъдат възпроизведени 
или актуализирани. Реформата цели разделяне на функцията „гражданска защита” от 
дейностите на МВР и създадената през 2008 г. Държавна агенция „Национална сигур-
ност”. За сметка на това новият закон включва определение за „риск от бедствие” 
– потенциалните загуби при бедствие, които могат да възникнат за дадена общност, 
включващи живота, здравния статус, поминъка, активите и услугите, в определен пе-
риод от време.8 

В периода 2005–2009 г. се създава нова администрация в сферата на защитата при бед-
ствия – Министерство на държавната политика при бедствия и аварии, което през 
2008 г. е преименувано на Министерство на извънредните ситуации и през 2009 г. ос-
нователно е закрито. През този период експерти определят сферата на управлението 
при кризи като изключително политизирана. Самият Закон за управление при кризи е 
поставен на заден план за сметка на новоприетата през 2006 г. нормативна база – За-
кона за защита при бедствия и аварии. На практика два отделни закона съществуват 
паралелно, дублират се материи, дублират се и понятия и дефиниции. Функционират 
и две системи – Национална система за управление при кризи (по ЗУК) и Единна спаси-
телна система (по ЗЗБ). 

През пролетта на 2009 г. с преходните и заключителни разпоредби на новия Закон за 
отбраната и въоръжените сили без предварителен обществен дебат и без наличието 
на аргументи Законът за управление при кризи е отменен. Материята е вкарана в Зако-
на за управление и защита на системата за национална сигурност, но е твърде оскъдно 
регламентирана. Кризата е определена като „събитие, което нарушава състоянието 
на национална сигурност в резултат на целенасочени действия или бездействия на 
лица, групи или организации. Дефиницията се различава от предишната, но не е по-ясна. 
Остава неразбираемо за кризи от какъв характер става дума. Не е изяснен и въпросът 
кой е отговорен за дефинирането на мерките в случай на криза. Разпоредбите по-скоро 
маркират материята, без да я конкретизират. 

7  § 1. от Закон за управление при кризи, отм. 2006 г. 
8  § 1, т. 13 от ЗЗБ, ДВ, бр. 80 от 2011 г.

• Закон за управление и функциониране на системата за защита на националната 
сигурност

Въпреки многократните опити за реформи до обща регламентация в сферата на на-
ционалната сигурност се стига едва през 2015 г., когато са приети едновременно ня-
колко закона за отделни институции в сферата на сигурността – Закон за управление 
и функциониране на системата за защита на националната сигурност, за Държавна 
агенция „Разузнаване”, за Военното разузнаване и за НСО. 

В Закона за управление и функциониране на системата за защита на националната си-
гурност се посочва, че националната сигурност предполага ранно предупреждение за 
възникване на рискове, недопускане, намаляване и предотвратяване на рисковете, как-
то и противодействие на заплахи и посегателства.9 За първи път нормативната база 
въвежда дефиниция на понятието „риск за националната сигурност” – вероятността 
за промяна в средата за сигурност, породена от съзнателно действие или бездейст-
вие, която може да доведе до нарушаване на състоянието на националната сигурност. 
„Заплаха за националната сигурност“ е съвкупност от условия и фактори, които непо-
средствено водят до процеси или събития, нарушаващи състоянието на националната 
сигурност на Република България.

Парламентарните дебати по тези закони протичат доста бързо, без сериозно и за-
дълбочено обсъждане. Набляга се на факта, че това са дългоочаквани законопроекти. 
Изтъкват се предимствата на закона в няколко посоки: уеднаквяването на дефини-
цията за национална сигурност (до този момент – едно е определението в закона за 
класифицирана информация, едно в закона за ДАНС), законовото укрепване на Съвета 
по сигурността, утвърждаващ се като координиращ и консултативен център за пла-
ниране и провеждане на политиката на национална сигурност, въвеждането на парла-
ментарен контрол и др. Амбицията на законодателя се свежда до това да се създаде 
преди всичко рамков закон, който да систематизира всички понятия и да координира 
отделните структури в системата за национална сигурност. Отчита се необходи-
мостта от приемане на нормативна база, която да посреща рисковете и заплахите за 
държавата, но дебат относно това какво е рискът и каква следва да е системата за 
неговото управление, отсъства. 

Законовите разпоредби са по-скоро защитно ориентирани за сметка на превантивния 
елемент (още от самото заглавие). Това говори, че съвременното схващане за управле-
ние на риска е пренебрегнато. 

• Закон за противодействие на тероризма

Приемането на Закона за противодействие на тероризма е в изпълнение на задълже-
ния, поети от България по силата на Европейската конвенция за противодействие 
на тероризма и Рамковите решения на Съвета на Европейския съюз от 2002 и 2008 г. 
Законът възлага функции на ДАНС, ДАР и въоръжените сили и една от задачите му е да 
осигури координация между тях. Подобно на стратегията, като че ли има смесване на 
понятията. В повечето случаи понятието риск се среща в текста паралелно със запла-
хата (в Закона за мерките срещу финансирането на тероризма „риск" и „заплаха" не се 

9  Чл. 3, ал. 2 от Закон за управление и функциониране на системата за защита на националната 
сигурност.
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срещат). Въпреки наличието на отделен раздел, посветен на нея, превенцията е слабо 
развита и не отчита специфичните превантивни мерки, характерни за този вид явле-
ния. Законът се задоволява само със заявката, че превантивната дейност се извършва 
от компетентните органи с цел намаляване на риска от извършване на тероризъм и 
включва анализ и оценка на рисковете, включително оценка на заплаха от терористи-
чен акт и информационна дейност, което свидетелства за дефицити по отношение 
на управлението на рисковете. 

• Закон за мерките срещу изпирането на пари

Законът е от 2018 г. и като част от мерките за превенция, регламентира изготвяне-
то на оценка на риска от изпиране на пари и финансирането на тероризма. Има отде-
лен раздел, посветен на изготвянето на национална оценка на риска, която следва да се 
актуализира на всеки 2 години и е обвързана с оценка на рисковете на европейско рав-
нище. Специална междуведомствена работна група, състояща се от представители на 
МВР, Министерството на финансите (МФ), Министерството на правосъдието (МП), 
Агенция „Митници”, прокуратура, Комисията за противодействие на корупцията и 
за отнемане на незаконно придобитото имущество ( КПКОНПИ), ДАНС и др. органи с 
правомощия в тази сфера, е отговорна за разработването ù. Резултатите следва да 
се използват за усъвършенстване на нормативната база в тази сфера, на основните 
процедури на националната система за превенция и предотвратяване изпирането на 
пари и финансирането на тероризма. 

Институции

• Държавна комисия по сигурността на информацията

Създаването на ДКСИ е свързано със Закона за защита на класифицираната информация. 
Институционализирана е с постановление на МС през ноември 2002 г. В законодателни-
те разпоредби понятието риск не се среща. Като част от администрацията на ДКСИ 
е регламентирано звено за вътрешен одит, отговорно за изготвянето на базата на 
оценка на риска на тригодишен стратегически план. То оценява процесите за иденти-
фициране, оценяване и управление на риска, въведени от председателя на ДКСИ, и го 
консултира с цел подобряване на процесите на управление на риска вътре в самата 
институция.10 В контекста на тази нормативна база се откриват (достъпни в интер-
нет) три стратегии за управление на риска в ДКСИ. Първите две са почти идентични, 
следвайки стандартна схема за управление на риска – идентифициране, анализ, оценка, 
приоритизиране и третиране/реакция на рисковете. В тях рискът е дефиниран като 
събитие, което може да повлияе върху постигането на целите на организацията и се 
измерва с неговия ефект и вероятността от настъпването му. 

10  Чл. 19, ал. 4, т. 2, 5 и 7 от Устройствения правилник на Държавната комисия по сигурността на 
информацията и нейната администрация.

• Министерство на вътрешните работи

Промените в нормативната база на МВР са многократни. Наред с частичните изме-
нения през годините, една от големите реформи е приемането на изцяло нов закон 
през 2006 г. Това се случва и с оглед предстоящото влизане на страната в ЕС. Законът 
посочва като основна дейност на МВР защитата на националната сигурност. Според 
експерти това е може би едно от най-сложните понятия в преходния период11 и като 
недостатък се изтъква, че в преходните и допълнителните разпоредби няма негова 
дефиниция. Законът за МВР от 2006 г. не борави с понятията риск и управление на 
риска. 

През ноември 2009 г. са осъществени промени в Закона за МВР, чрез които Главна ди-
рекция „Гражданска защита” става национална специализирана структура на МВР. При-
чините за това разместване не стават ясни от мотивите на законопроекта, освен 
че според структурата на новия МС се закрива Министерството на извънредните 
ситуации. Вследствие на това в Правилника за прилагане на Закона за МВР е разписана 
превантивна дейност на Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населе-
нието”, която извършва анализ на информацията за подпомагане на процеса по упра-
вление на риска от бедствия.12 Обособена е и дирекция „Специална куриерска служба“, 
която е отговорна за приемане, съхранение, пренасяне и доставяне на кореспонденция, 
съдържаща класифицирана информация. Тя извършва анализ и оценка на рисковите фак-
тори и предприема необходимите мерки за защита на класифицираната информация. 
От началото на 2017 г. тази служба преминава към  ДКСИ.

През 2014 г. отново се приема изцяло нова законова уредба. Макар и с леки редакцион-
ни промени относно дейността на Министерството, основната дейност е насочена 
към защита на правата и свободите на гражданите, противодействие на престъп-
ността, защита на националната сигурност, опазване на обществения ред и пожарна 
безопасност и защита на населението. Оперативно-издирвателната дейност има за 
цел да противодейства на престъпността и заплахите за националната сигурност и 
за опазване на обществения ред.

В правилника за прилагане на закона е разписано, че Главна дирекция „Пожарна безопас-
ност и защита на населението” подпомага дейностите по анализ, оценка и картог-
рафиране на рисковете от бедствия. В рамките на превантивната си дейност МВР 
следва да информира обществеността относно опасностите и риска от пожари, бед-
ствия и извънредни ситуации; тя също така трябва да подпомага и разработването 
на програми и проекти за намаляване на риска от бедствия.13

В рамките на МВР звено за вътрешен одит идентифицира и оценява рисковете във 
ведомството, оценява адекватността и ефективността на системите за финансово 
управление и контрол в Министерството по отношение на идентифицирането, оце-
няването и управлението на риска от ръководството на МВР.

11  Методиев, В. Държавата МВР. РискМонитор, 2015, с. 15.
12  Чл. 127л, ал. 5 от Правилника за прилагане на Закона за МВР.
13  Чл. 62. от Правилника за прилагане на Закона за МВР.
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• Държавна агенция „Национална сигурност”

Законът за ДАНС е приет през декември 2007 г. и влиза в сила от 1 януари 2008 г.14 Аген-
цията се създава, обединявайки в една структура три вече съществуващи самостоя-
телно или към различни ведомства институции – Националната служба за сигурност, 
Военното контраразузнаване и Финансовото разузнаване. 

Липсата на актуализирана стратегия за сигурност в началото на тази реформа създа-
ва стратегическа неопределеност и затруднява допълнително процеса. Отсъствието 
на ясен стратегически документ се отразява неминуемо върху развитието на визия за 
ДАНС като вид дейност и очаквани резултати. Агенцията се появява в атмосфера, в 
която функционира Сратегията за национална сигурност, приета през 1998 г. Неслучай-
но експерти прибягват до крайности и определят това положение като изключителен 
парадокс – предметът на действие на ДАНС е защитата на националната сигурност и 
в същото това време тя действа на базата на документ, писан 10 години преди ней-
ното възникване. А необновеният стратегически текст означава, че Агенцията има 
неизяснен предмет на дейност.15

ДАНС преминава през няколко етапа на развитие, през които нейният институциона-
лен образ е на няколко пъти реформиран от различните правителства. В крайна сметка 
излиза, че многократните институционални промени, на които е обект Агенцията, са 
сами по себе си рисков фактор за сигурността на държавата. Но никъде през годините 
и в мотивите, съпровождащи реформите, това не се отбелязва като рисков фактор. 

Според разпоредбите на закона Агенцията е служба по защита на националната сигур-
ност.16 Цялата част от нормативния акт, която се занимава с оперативно-издирва-
телната дейност, езиково е ориентирана към заплахи за национална сигурност. 

Подобно на останалите структури, Правилникът за прилагане на Закона за ДАНС пред-
вижда звено за вътрешен одит, което изготвя на базата на оценка на риска тригоди-
шен стратегически план и годишен план за дейността си. Звеното оценява процесите 
за идентифициране и управление на риска, въведени от председателя, и го консултира 
с цел да се подобрят процесите на управление на риска и контрола. 

14  Закон за Държавна агенция „Национална сигурност”, ДВ, бр. 109 от 20.12.2007 г.
15  Ваксберг, Т. ДАНС – каква и защо? – Капитал +, 8–14 ноември 2008.
16  Чл. 2 от ЗДАНС.

• Държавна агенция „Разузнаване”

Законът за Държавна агенция „Разузнаване” е приет в контекста на Стратегията от 
2011 г. В нея се посочва, че разузнавателната общност се състои от държавни органи, 
които осъществяват информационна и аналитична дейност за оценка на рисковете 
и заплахите за националната сигурност. Един от основните акценти по време на пар-
ламентарните обсъждания на законопроекта е това, че след 25 години правен вакуум 
най-накрая се достига до законова регламентация. Законопроектът се дебатира в кон-
текста на паралелно внесен законопроект, който предвижда създаването на единна 
разузнавателна служба (отхвърлен). Прави впечатление, че дискусиите се съсредото-
чават предимно върху структурни и технически въпроси. Темата за това как ще се 
посрещат рисковете и заплахите и как ще се управлява рискът, не е засегната. 

В самия закон за ДАР думата риск се споменава два пъти, но в различен контекст от 
идентифициране и управление на риска. Понятието опасност не присъства, а „заплаха“ 
– веднъж, но в различен от националната сигурност контекст (служителите използват 
оръжие при въоръжено нападение или заплаха). 

В Правилника на ЗДАР е регламентирано звено за вътрешен одит, което трябва да 
изготвя на базата на оценка на риска тригодишен стратегически план и годишен план 
за дейността си. То следва да оценява процесите за идентифициране, оценяване и уп-
равление на риска, въведени от председателя на Агенцията. Звеното консултира пред-
седателя на ДАР с цел да се подобрят процесите на управление на риска и контрола в 
структурата. 
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Заключение

В периода 1998–2020 г. в сектора за сигурност настъпват големи промени в инсти-
туционален план. Изгражда се изцяло нова нормативна база, институционализират се 
нови структури, съществуващите се преобразуват. Прегледът на стратегическата 
и нормативна база, свързана с разгледаните институции по отношение на рисковата 
парадигма, позволява да се направят следните изводи: 

• Секторът за сигурност е един от най-неравномерно регулираните сектори с 
множество недовършени опити за реформи, а изведените докрай невинаги са 
съпроводени с ясна и категорична аргументация. 

• Слабост на голяма част от законите е, че в повечето случаи в тях преобладават 
административни и технически въпроси, а не толкова целите, същината на 
съответна дейност и начините, по които тя следва да се реализира; това 
неминуемо се отразява и върху регламентацията на работата на институциите 
в сферата на рисковете.

• Понятието риск постепенно започва да навлиза терминологично, особено след 
2015 г. Въпреки това „риск“, „опасност“ и „заплаха” често пъти неоснователно се 
използват като синоними. 

• Проактивното мислене в стратегиите за национална сигурност също постепенно 
започва да се развива. Наблюдава се промяна в терминологията и езика по 
отношение на рисковете и тяхната оценка. Това обаче не се възпроизвежда в 
нормативната база на институциите за сигурност и техните закони съдържат 
слабости по отношение на ранното сигнализиране и идентифициране, редукцията 
и третирането на рисковете. 

• Управлението на риска е регламентирано напълно единствено в звената за 
вътрешен одит на институциите. 

Препоръки 

Изводите от прегледа на нормативната и стратегическа база дават основания за 
следните препоръки:

• Нормативната уредба следва много по-активно и подробно да регламентира 
работата с рискове на институциите в сферата на сигурността.

• Въвеждането на понятието риск изисква дейността на институциите в сектора 
за сигурност да се насочи към анализ, оценка, идентифициране, третиране и 
наблюдение на рисковете. Системата от институции следва да се стреми към 
много по-ранно сигнализиране и редуциране на възможните рискове, т.е. да се 
наблегне на проактивното действие. 

• Ефективната редукция на рисковете изисква тяхното системно приоритизиране 
както на стратегическо, така и на нормативно равнище. 
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ВЪНШНА ПОЛИТИКА
Нормативна база за оценка и управление на рискове

Анализ, оценка и управление на рискове е комплекс от дейности, които нормативно се 
осъществяват на различни равнища. Идентификацията на рисковата проблематика 
може да започне от конституционното равнище и да премине през документи, отна-
сящи се до разделените власти, специфичните функции и правомощия. Презумпцията 
на настоящия коментар се състои в това, че воденето на външна политика следва да 
бъде иманентно, от само себе си обвързано с идентификация и управление на рискове. 
В това отношение непосредствено съществено е как Конституцията определя функ-
циите по водене на външна политика.

На най-високо конституционно ниво външната политика се обвързва със статута и 
функциите на Президента, Народното събрание и централните органи на изпълни-
телната власт (Министерския съвет, министър-председателя, заместник министър-
председателите и министрите). Министерският съвет е пряко отговорен за изпъл-
нението на външната политика на държавата. „Изпълнението” трябва да се схваща 
буквално като водене, управление, екзекутивна функция. Друг е случаят с Президента, 
от който може да започне прегледът.

Президент

По конституция Президентът е дефиниран по директен начин през сферата на външ-
ните отношения в Чл. 92, ал. 1, която гласи: „Президентът е държавен глава. Той олице-
творява единството на нацията и представлява Република България в международните 
отношения“. Това определение е поначало объркано, еклектично и поражда колебания 
при разчитането си. Тежестта на изрази като „държавен глава“, „олицетворява един-
ство на нацията“, „представлява“ републиката в международната сфера създава в на-
чалото на 90-те години на ХХ век впечатление за значителна роля в международните 
отношения. Впоследствие тази роля се избистря и се свежда до „представлява“, макар 
че двусмислеността на Конституцията дава възможности за вариации. По принцип 
„представляване“ е церемониално, ритуално и не следва да има общо с планиране, нала-
гане на политическа линия и вземането на решения.

Този процес обаче е дълъг. В мандата си на президент Георги Първанов например обявя-
ва нови инфраструктурни енергийни инициативи в тясно коопериране с Русия и Путин. 
Те са очевидно неизгодни, най-малкото с непроверена от никого полза за България и с 
несъмнена обвързаност с Русия, която евентуално влиза в противоречие с интеграци-
ята в НАТО и ЕС. По-съществено от нормативна гледна точка е обстоятелството, 
че тези изявления, които изглежда, че ангажират страната в политическа линия, зна-
чителни инвестиции и пр., не са съгласувани с изпълнителната власт. Впоследствие 
проектите се провалят, но след обявяването им в България избухва скандал около ро-
лята на президента. Зад намеренията му лежат неясни мотиви и това не е обект 
на настоящия анализ. Но сред външно изразените основания се нарежда „енергийната 
сигурност“ на България. „Енергийна сигурност“ е израз, който, върнат регресивно до 
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по-основни положения, води до осигуряване на енергийна независимост, оттам до уп-
равление на рискове в енергетиката, взета в максимално широк план като системно и 
устойчиво осигуряване на енергийни ресурси.

Подобни действия не са предприемани често от президент. Въпреки че този процес 
може да се смята за завършен към 2010 година, други конституционни постановки до-
принасят за известна остатъчна неяснота, особено в по-широк публичен план. Прези-
дентът е върховен главнокомандващ на въоръжените сили по силата на чл. 100, ал. 1, 
чрез която функция може да претендира за роля в работата по рискове за сигурност-
та в сферата на военните конфликти. Според чл. 100, ал. 3 той е и председател на Кон-
султативния съвет за национална сигурност, един орган с неясни функции, без особени 
правомощия, повече форум за дискусия без власт. Най-съществено от гледна точка на 
работата с рискове е правомощието по назначаване на служебно правителство по чл. 
99, ал. 5-7. Служебното правителство има власт, идентична на нормалното, парламен-
тарно избрано правителство, но с ограничен мандат. В този ограничен мандат то 
обаче е в състояние да вземе решения, мотивирани като превенция или управление на 
риск, които могат да имат сериозно дългосрочно значение. Подобно нещо се случи със 
служебното правителство, назначено от президента Петър Стоянов в началото на 
1997 година, което пое ангажименти към руския „Газпром“, отново с непровереното 
основание за редукция на рискове за енергийната сигурност. Впоследствие тези пред-
варителни договаряния бяха отменени.

Може да се каже, че Президентът е институция с чисто представителни функции, 
които практиката от 30-ина години е помогнала да се изчистят от политически еле-
менти. Въпреки този процес той има и правомощия, с които може да навлезе в сфера-
та на управление на рисковете. Това навлизане е неустойчиво, обикновено за кратки 
периоди. То създава повече външнопублично внушение за роля, каквато Президентът 
не само правно няма, но която не е и ресурсно осигурена. В крайна сметка неговата 
работа с рискове се свежда до оценка от страна на екипа му и правото да прави изявле-
ния. Но с това той не навлиза в изпълнителната власт и нейната роля в управлението 
на рискове.

От гледна точка на нормативната и документната основа, които биха регулирали 
инициативи на Президента в работата с рискове и съответните политически реше-
ния, има осезаеми празноти или обща регламентация липсва. Практиката на Президен-
та в достатъчна степен е стеснила определенията на институцията. Единственото 
правомощие, което има отношение към политиките по редукция на рискове, е служеб-
ното правителство. Конституционният съд е определил, че служебното правител-
ство има правомощия на нормално, така че регулация в този план не е възможна. Корек-
ция би настъпила при промяна на Конституцията и премахване на това правомощие 
на Президента, т.е. ликвидация на конструкцията „служебно правителство“. 

Министерски съвет

Глава пета от Конституцията започва в член 105, ал. 1 с положението, според което 
Министерският съвет „ръководи и осъществява“ вътрешната и външната политика 
на България. Това конституционно определение само наглед и при абстрактно чете-
не може да създава объркване, ако се сравни с главата за Президента. Всъщност няма 
съмнение, а и практиката от 30 години показа, че основно Министерският съвет из-
пълнява външната политика на страната. В този смисъл и отговорността за иденти-
фикацията и управлението на рискове е прерогатив и отговорност на Министерския 
съвет; в него е съсредоточена цялата изпълнителна власт.

Под това общо и недиференцирано делегиране въпросите се усложняват, без да се про-
ясняват по нормативен ред. Под Конституцията откриваме обилно производство на 
документация, което обаче не дава никакво еднозначно решение на въпроса с анализ, 
оценка и действия по редукция на рискове.

От гледна точка на задълженията на изпълнителната власт, въпросите с анализ и 
оценка на рискове в сферата на международните отношения се наблюдават на две 
равнища. От една страна, това е работата на самия Министерски съвет, преди да 
се навлезе в разделянето му по отделни сектори и институции. Тук вътрешна струк-
тура, която има пряко отношение към рисковата проблематика, е Съветът за сигур-
ност към Министерския съвет (ССМС). От друга страна обаче, пряк ангажимент за 
работа с рискове има Министерството на външните работи. Тези две институции 
имат съвсем различни статути. Основна институция в традиционното разчленяване 
на изпълнителната власт е МВнР.

МВнР

Дейността на МВнР се регулира от множество нормативни актове. Те могат да се 
видят на сайта на Министерството.17 Сред тях се открояват такива традиционни 
документи като Закон за дипломатическата служба, Закон за държавния протокол, За-
кон за международните договори и други, както и нормативни документи, засягащи въ-
трешното устройство и работа на МВнР, например Устройствен правилник на МВнР.

Нито един от тези документи не засяга съдържателно въпроси на рисковата пробле-
матика. Те се отнасят до административното функциониране на институцията, на-
товарена с ден-по-ден водене на външна политика в един традиционен план. Прави 
впечатление, че основен документ на МВнР засяга регулацията на дипломатическата 
служба и представителствата, които нямат обаче отношение към въпросите за ана-
лиз и оценка на рискове. Законът за дипломатическата служба регламентира една спе-
циализирана адмнистрация. Нещо повече: в заявените „Цел, функции и принципи“ на 
дипломатическата служба думата „риск“ не се споменава. Бегло е спомената, заедно 
с други, „политика за сигурност“, но повече в списъчно изброяване като нещо, което 
външно засяга МВнР, но не е органичен момент от дейността му.

17  https://www.mfa.bg/bg/ministerstvo/dokumenti/normativni-dokumenti
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Това са констатации, от които не следва автоматически, че става дума за основен 
дефицит. Възможно е самата практика на водене на външна политика да е породила и 
структурирала работата с рискове, но това обстоятелство да не е отразено в зако-
ни, правилници и пр. Възможно е друга структурна организация на работата с рискове 
да изпълнява тези функции.

Въпреки това прави впечатление, че МВнР участва в рамките на изпълнителната 
власт, но не заявява ангажимента си по идентификация, анализ, оценка и политики по 
редукция на рискове. Дори да става дума за изцяло вътрешен въпрос на институцията, 
за работа, която според МВнР не се нуждае от регламентация, тъй като е органич-
на част от институцията, тази липса не е оправдана. Политиките по рискове не са 
секретна дейност, дори при изпълнението им да се включват секретни моменти. Но 
като политики те са широко отворен публичен въпрос.

Съвет за сигурност към МС

Съветът за сигурност при Министерския съвет има отношение към рисковете по-
пряко, но не изключително и специализирано в сферата на външната политика. Той е 
новост в структурата на изпълнителната власт. Създаден е с изписването и прие-
мането на първата Концепция за национална сигурност от правителството на Иван 
Костов през април 1998 година. По това време самата проблематика за сигурността и 
политиките за сигурност не е развита. Всъщност целенасочена политика за сигурност, 
поне нейното номинално заявяване, започва с този кратък документ. След нея се създа-
ва и специализираният орган към Министерския съвет.

За няколко години след създаването му Съветът е по-прецизно определен с постано-
вления на МС. Характерни за него са интердисциплинарната основа и функции, както 
и съответният състав, в който участва и министърът на външните работи. Според 
Правилника за дейност Съветът е ангажиран в обобщаване, анализ, оценки на рискове 
за националната сигурност и отбраната. 

Тази интердисциплинарна, междусекторна работа е задължителна в съвременен кон-
текст. Още с разпадането на двуполюсния модел в международната среда рисковете 
стават централна категория, те се роят неопределено както по тип, така и реги-
онално в различни точки на планетата, имат най-различни източници и пр. В този 
аспект Съветът отговаря на съвременните нужди. Но по отношение на международ-
ната сфера той повече очаква да получи информация, анализи, оценки, препоръки и пр. 
от МВнР, а не тепърва да ги формира.

Заключение

 В сферата на външната политика на Република България се установява сериозна 
липса на нормативна база за работа с рискове.

 Дали, доколко и как отсъствието на регулации в политиките по редукция на 
рискове се отразява на самата работа с рискове, е въпрос на практиката в МВнР.

 Дори да не е препятствие пред работата с рискове, отсъствието на всякакви 
регулации препятства или силно затруднява необходимия публичен дебат по 
външна политика.

 МВнР и Министерският съвет нямат никаква установена и регламентирана 
политика по въвличане на други публични актьори в дискусии по рискове в 
международна среда.

 От липсата на развита нормативна документация може да се направи заключение, 
че проблематиката за рисковете е генерално неразвита.

Препоръки

Изследванията на практиката по работа с рискове ще покажат какво в действител-
ност се прави независимо от налични регламенти и обща нормативна база, както и 
доколко тя е нужна и до какви детайли трябва да стига. Но от заключенията могат да 
се направят следните препоръки:

 МВнР и МС трябва да определят и артикулират в писмени документи задачите си 
по работа с рискове в международна среда.

 МВнР трябва открито да оповестява работата си по идентификация, оценка и 
общи политики по редукция на рискове.

 МВнР трябва да се отвори за работа с частни структури, изследователски 
центрове, университети, индивидуални експерти извън щатния си състав.
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ОТБРАНА И ВЪОРЪЖЕНИ СИЛИ
Нормативна база за оценка и управление на рискове

Мисията на Министерството на отбраната се реализира чрез три основни функцио-
нални области: политика – формулиране, изпълнение и контрол на отбранителната 
стратегия и политика; мениджмънт – програмно развитие на отбранителните спо-
собности; командване и контрол на войските и силите на Българската армия (БА). 

Безусловната обвързаност на тези функционални области предполага изграждане на 
системи за управление на специфичния риск във всяка една от тях така, че да се по-
стигне удовлетворяващо общо равнище на риска за изпълнението на мисията „отбра-
на на страната“. 

Стратегия и отбранителна политика. На равнището на политическото управление 
проблематиката на риска се въвежда чрез Закона за отбраната и въоръжените сили 
на Република България ( ЗОВС, 2009), без изрично да се дефинират самият термин и 
свързаните с него процедури. ЗОВС определя боеспособността, боеготовността и 
способността за развръщане на въоръжените сили да се поддържат в съответствие 
с рисковете и заплахите за националната сигурност и изисква тяхното наблюдение и 
ранно предупреждение (Чл. 56, ал. 1, 2). Законът за военното разузнаване (2015) опре-
деля „добиването и анализа на стратегическа разузнавателна информация“ и „непре-
къснато наблюдение, ранно откриване и предупреждение за рисковете и заплахите 
за националната сигурност и колективната отбрана“ като основни задачи на стра-
тегическо равнище (Чл. 12). Регламентирането на управлението на стратегическия 
риск се разширява от Закона за управление и функциониране на системата за защита 
на националната сигурност (2015). Законът определя, че „Риск за националната сигур-
ност“ е вероятността за промяна в средата за сигурност, породена от съзнателно 
действие или бездействие, която може да доведе до нарушаване на състоянието на 
националната сигурност“ (§1, т. 1) и изисква мерки за „недопускане, намаляване и пре-
дотвратяване на рискове“ (Чл. 3, ал. 2.). Законът за противодей ствие на тероризма 
(2016) възлага редица задачи на военнослужещите от въоръжените сили, като използва 
термина „риск“ като степен на вероятност за извършване на терористичен акт (Чл. 
19). Актуализираната Отбранителна стратегия на Република България (2018) разглежда 
„предизвикателства, рискове и заплахи“ преди всичко през призмата на изграждането 
и развитието на въоръжените сили. Доктрината на въоръжените сили на Република 
България (2017) обвързва рисковете и заплахите с военен характер с предприеманите 
дей ствия от страна на държавата за тяхното неутрализиране чрез въвеждане на из-
вънредно положение, военно положение и положение на вой на (т. 90). Актуализирана-
та Стратегия за национална сигурност на Република България (2018) е документът, в 
който управлението на „рискове и заплахи“ е най-широко застъпено. Като приоритет 
на отбранителната политика, Стратегията определя „планиране, основаващо се на 
способности и вероятни сценарии за тяхното използване, с отчитане на конкретните 
рискове и заплахи, идентифицирани от разузнавателната общност“ (т. 165). 
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Институцията на Вътрешния одит е потенциално силен инструмент за управление 
на риска в отбранителната политика на МО, който се изгражда и функционира в съот-
ветствие със Закона за вътрешния одит в публичния сектор (2006).

Програмно развитие на отбранителните способности. Министерството на отбрана-
та е първата организация от централната администрация, която се управлява чрез 
програмен бюджет и програми. Чрез три основни акта: Концепция за планиране, про-
грамиране, бюджетиране в Министерството на отбраната и въоръжените сили и Ме-
тодика за разработване на програми в МО и БА (2001) и Указания за отчет на отбра-
нителните програми в Министерството на отбраната и Българската армия (2006) 
се инициира реформа, чиято цел е да се постигне устойчив във времето баланс между 
целите на отбраната и предоставяните ресурси. Изградената система включва три 
основни компонента: определяне на необходимите отбранителни способности; ин-
тегрирано управление на ресурсите за отбрана (човешки, финансови и материални); 
отбранителна аквизиция. Тези системи (организации, норми и процедури) интегрират 
функциите на Щаба на отбраната и на специализираната администрация на МО в еди-
нен механизъм, който се управлява с политически указания и произвежда адекватни на 
тях отбранителни способности. От гледна точка на управлението на риска процесите 
са прецизно документирани (проследими и предвидими) и голяма част от работата се 
извършва на „хоризонтален“ принцип (съвети, комитети и комисии), което намалява 
вероятността за некомпетентни и корупционни решения. На тази основа се разра-
ботва и въвежда Модел за управление на риска при планиране на отбраната и въоръже-
ните сили (2011) като първи опит за изграждане на цялостен подход към управлението 
на риска на основата на изследване на операциите, единна терминология и моделиране 
на основните дейности. Моделът за пръв път въвежда подхода и терминологията за 
управление на риска от ISO/IEC Guide 73:2009. Risk management – Vocabulary, 2009. 

Натрупаният опит и по-доброто разбиране на отбранителния мениджмънт в НАТО и 
държавите членки се реализират в Ръководство за планиране, програмиране, бюджети-
ране, изпълнение и отчет на отбранителните програми в МО, структурите на пряко 
подчинение на Министъра на отбраната и Българската армия (2015, има задължителен 
характер) и Стратегия за управление на риска в отбранителните програми на Ми-
нистерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на Министъра на 
отбраната и Българската армия (2015). По този начин мениджмънтът в МО придобива 
цялостен облик в неговия най-важен аспект – създаването на необходимите на страна-
та отбранителни способности. 

Стратегията за управление на риска определя, че „риск е възможността да настъ-
пи събитие, което ще повлияе върху постигане на приетите (планираните) цели на 
структурата (организацията). Рискът се измерва с неговото влияние и вероятност за 
проявление“ (т. 3.1). Управлението на риска се осъществява в рамките на два процеса. 
Основният процес включва определяне на областите и категориите за проявление 
на рисковете, идентифициране на рисковете, анализ и оценка на идентифицираните 
рискове, определяне на значимите рискове и планиране на дейности за противодей-
ствие, наблюдение, документиране и докладване на резултатите от управлението на 
риска. Поддържащият процес осигурява информация, наблюдение и контрол на измене-
нията в рисковете (т. 3.1). Изпълнението на Стратегията се отчита чрез ежегодни 
доклади.

Командване и контрол. Командването и контролът в Българската армия се осъществя-
ват на стратегическо, оперативно и тактическо равнище, които отразяват интен-
зитета на военните задачи и необходимите войски и сили за тяхното изпълнение. В 
този смисъл риск възниква, когато поставените военни задачи не са осигурени с необ-
ходимите сили и средства или когато в обстановката настъпват такива изменения, 
които изискват предефиниране или на задачите, или на отбранителните способно-
сти, или и на двете. По този начин на различните равнища на командване и контрол 
възникват различни по характер и динамика рискове. Поради това рискът се определя 
и управлява специфично при навременно планиране на операции, при планиране на уп-
равление на кризи и при оперативно планиране. Като цяло Моделът за управление на 
риска при планиране на отбраната и въоръжените сили (2011) формулира общ подход, 
приложим към различни равнища, цели и сценарии, и дава представа за необходими-
те знания, тренировки и технологии, за да се постигне адекватно разбиране на риска 
при изготвяне на алтернативен курс за действие и вземане на решение в различни 
ситуации. Във всеки случай управлението на риска при изпълнение на военни задачи се 
заключава в определяне и приоритизиране на необходимите действия за реагиране на 
идентифицираните рискове. Тъй като процесът е елемент от механизма за вземане 
на решение, то възприятието на риска от командващите и командирите, в края на 
краищата, определя характера на тези действия.

По отношение на корупционния риск и предотвратяване на други прояви на неетично 
поведение Министерството на отбраната участва в програмата на НАТО „Изграж-
дане на интегритет“ (NATO Building Integrity), като попълва въпросник за самооценка 
на корупционния риск и създава Постоянен съвет по антикорупция. Съветът изготвя 
Антикорупционен план на МО (2019), предлага решения за усъвършенстване на норма-
тивната уредба, организацията и процедурите в МО и създава практики за информи-
ране на медиите и гражданското общество за предприетите мерки за превенция на 
корупцията в отбранителния сектор.
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Оценка

В Министерството на отбраната управление на риска в съответствие с международ-
ните стандарти е установено по отношение на отбранителните програми – утвър-
дена е дългосрочна стратегия; изградени са нормативни, организационни и процедур-
ни условия за пълноценно функциониране на системата; определени са функционални 
задължения; извършва се мониторинг, оценка и годишен отчет за резултатите от 
предприетите мерки. 

Установената практика допълва резултатно дейността на вътрешния одит по отно-
шение на отбранителните програми. Особено насърчителен е подходът рискът да се 
управлява в рамките на основните мениджърски процеси, а не като паралелна дейност. 

За превенция на риска от корупционно поведение и други нарушения на етичните и 
професионалните норми са предприети системни, постоянно действащи мерки (нор-
ми, органи и процедури, включително денонощна „гореща линия“ за докладване на сиг-
нали).

Придържането към наследената концепция за „управление“ обаче не дава възможност 
за пълно въвеждане на „мениджмънт“ на риска не само като нормативна уредба и ор-
ганизация, а и като начин на мислене и поведение. От реферираните документи е оче-
видно, че колкото повече международни стандарти и практики се адаптират към ус-
ловията на МО и БА, толкова по-ярки стават несъответствията.

Препоръки 

 Министърът на отбраната и Началникът на отбраната да инициират и 
подкрепят системен подход за въвеждане на мениджмънт на риска на всички 
равнища в системата на отбраната. 

 Рамката за мениджмънт на риска в отбраната (РМРО) трябва да включва 
политика, политически указания по сектори, план на действие и поддържащи 
функции като информационна система, подготовка и сертификация на персонала 
и съответстващо целево финансиране. 

 Идеологията на новата РМРО трябва да бъде не само да се минимизират 
евентуални загуби за МО и националната отбрана, а преди всичко по-добре да се 
използват възможностите за постигане на целите с по-малък разход на ресурси. 

ИКОНОМИКА, ЕНЕРГЕТИКА, ФИНАНСИ
Нормативна база за оценка и управление на рискове

Първоначалният анализ и оценката на рисковете в икономиката, енергетиката и фи-
нансите се базират на преглед на основни нормативни документи, както и на инсти-
туционалните взаимодействия. Доколкото темата е широкообхватна, анализът не 
цели подробно представяне на нормативната база, а маркиране на основните теми и 
присъствието им в закони, стратегии и други нормативни документи.

Институции, икономически агенти и регулации

Анализът на нормативната база стъпва на някои основни принципи на взаимодейст-
вие между институциите и икономическите агенти. Институциите определят балан-
са на интереси между отделните пазарни участници, като тези правила може да са 
формални (закони и регулации) и неформални ограничения (норми, договори и обичаи). 
Пазарите биха работили съвършено без регулации само ако не са налични трансакцион-
ни разходи. Но когато тези разходи са налични, институциите имат ключова роля за 
тяхното намаляване и за определяне на стимули за пазарните участници.18

Намесата на държавата в икономиката, енергетиката и финансите е чрез регулиране, 
което включва широк набор от механизми за социален контрол, за намеса на държава-
та в икономиката и за създаването и прилагането на правила с определена цел. Ключов 
елемент, свързан с тази намеса, е осигуряването на независимост (от политическата 
власт и от икономическите агенти) при осъществяването на тези регулации.

Регулирането е основна форма на държавно управление, а разпространението му сред 
различни отрасли и държави налага извода, че сме свидетели на нов вид политическа 
икономика – „регулаторен капитализъм“19. Независимите регулаторни агенции обхва-
щат широк кръг от икономически отрасли. Те са балансьор на интереси в телекомуни-
кациите, енергетиката, финансовите пазари, безопасност на храните и лекарствата, 
ядрена енергетика, разглеждат антимонополни проблеми.

Сред основните заплахи за този процес е нарушаването на институционалната не-
зависимост на тези регулаторни институции – както от страна на политическата 
власт (влияние върху цени, процеси на лицензиране, налагане на наказания и др.), така и 
от страна на самите регулирани икономически агенти.

Един от основните икономически рискове в Република България през последните ня-
колко десетилетия е именно регулаторният риск – „овладяване на държавата“ чрез 
намеса в работата на ключови регулаторни агенции; честа промяна на регулаторната 
политика по сектори; конюнктурни решения за успокояване на гражданите; поръчки за 
облагодетелстване или отстраняване на конкретни корпоративни структури.

18  North, Douglass. Institutions, Institutional Change and Economic Performance. Cambridge: Cambridge 
University Press, 1990.
19  Gilardi, Fabrizio; Maggetti, Martino. The Independence of Regulatory Authorities, Handbook on the 
Politics of Regulation. Cheltenham: Edward Elgar, 2011.
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Някои от ключовите икономически регулатори, за които трябва да се извърши задъл-
бочен анализ на институционалната среда, са:

 Комисия за защита на конкуренцията (КЗК) – националният орган на Република 
България, отговорен за прилагането на Общностното право в областта на 
конкуренцията,

 Комисия за енергийно и водно регулиране (КЕВР) – отговаря за регулациите на 
отраслите електроенергетика, природен газ, топлоснабдяване и ВиК услуги,

 Комисия за финансов надзор (КФН) – регулира капиталовия, застрахователния и 
осигурителния пазар като част от небанковите финансови услуги,

 Българска народна банка (БНБ) – регулира банковата и кредитна система на 
страната, поддържа устойчивостта на българската парична единица – лев, 
регулира и осъществява надзор върху дейността на другите банки в страната и 
др.,

 Комисия за регулиране на съобщенията (КРС) – регулира радиочестотния спектър, 
електронните съобщения (телекомуникации), пощите, електронния подпис, 
номерационния план и др.,

 Комисия за защита на потребителите (КЗП) – защитава икономическите 
интереси на потребителите; следи за качеството на предоставяните услуги в 
цялата икономика

 и др.

Регулаторните институции и управлението на рисковете

Доколкото намесата на държавата в икономиката се осъществява до голяма степен 
през регулаторните институции, въпросът за управлението на рисковете също до го-
ляма степен е свързан с изграждането, функционирането и опазването на независими-
те регулаторни агенции. Дефицитите в нормативната база на Република България по 
отношение управлението на рисковете може да се разгледат в следните два аспекта:

 правомощия на регулаторните институции по отношение управлението на 
рисковете в икономиката и

 рисковете пред институционалната независимост на регулаторните агенции.

По отношение на първия аспект опитът от последните години показва, че регула-
торните агенции биват овластявани за решаването на определени въпроси, свързани 
с конкретни рискове, едва когато рисковете са непосредствено идентифицирани, чес-
то във връзка с конкретен икономически казус. Един от примерите в енергетиката е 
даването на правомощия на КЕВР да „одобрява“ смяната на собствеността на регули-
рани дружества в енергетиката във връзка с казуса с продажбата на дружествата на 
CEZ a.s. в България. Тези ad hoc промени, разбира се, не са еднозначни, не са базирани на 
задълбочени предварителни анализи и са обикновено в духа на „гасенето на пожари“ във 
връзка с конкретни политически или обществени настроения.

Нещо повече, такъв тип промени не са обект на предварителен анализ на рисковете в 
конкретния сектор от икономиката и липсата на такъв системен подход в законода-
телството определя множеството дефицити по отношение на икономически, финан-
сови и енергийни рискове. Иначе казано – държавата решава въпроса с управлението 
на конкретни рискове едва когато те се проявят, а не толкова превантивно и на ба-
зата на обективен анализ. Това, разбира се, трябва да е обект на още по-задълбочено 
изследване по отношение на рисковете в икономиката на базата на стратегически 
документи, свързани с цялостната рамка за сигурност. А тя самата, както се посочва 
и за отделните сектори в рамките на настоящия анализ, не е достатъчно ясна.

В настоящия анализ няма да бъдат разглеждани в детайли рисковете пред институ-
ционалната независимост на регулаторите, но от казаното дотук може да се допусне, 
че тези рискове сами по себе си могат да имат негативно влияние върху цялостното 
управление на рисковете в икономиката, енергетиката и финансите. Едно от най-чес-
тите проявления на нарушената институционална независимост на регулаторните 
агенции са персоналните промени в съставите им. Често в кабинетите на регулато-
рите са комисари с изтекъл мандат – поради липса на „подходящ“ кандидат или по 
други политически причини. Не е рядкост и „искането“ на оставки от страна на из-
пълнителната власт въпреки законовите гаранции, че регулатори не могат да бъдат 
„уволнявани“ (най-фрапантният пример тук е ДКЕВР през 2013–2014 г.). А когато се 
цели „цялостна промяна“ в даден регулатор, се променя неговата структура и броят 
на комисарите, така че да се предизвика изцяло нов избор на комисари – отново тук 
първенец в това отношение е енергийният и воден регулатор, който в периода 2009–
2015 година премина през формати с 13, 7 и 9 членове, като по този начин предсрочно 
бяха прекратявани 5-годишни мандати. 

Законодателният процес и управлението на рисковете

Основната тема на настоящия анализ е темата за управлението на рисковете и мяс-
тото ù в законодателните документи. Ако обаче разгледаме тази корелация от друг 
аспект, може да анализираме ефекта от законодателния процес върху рисковете в 
икономиката. Според анализите на „Юридически барометър20 наложилата се практика 
с преходните и заключителните разпоредби на законите да се правят съществени 
и многобройни изменения в други закони, без те да са пряко свързани с предмета и 
целите на основната промяна, както и практиката с предложения на народни пред-
ставители, внесени между първо и второ четене, да се правят промени, които по 
същество не са в рамките на принципите и обхвата на приетия на първо гласуване 
законопроект, е изключително рискова. Авторите на изследванията посочват, че тези 
похвати противоречат на принципите на законодателния процес, противоречат на 
Закона за нормативните актове, отнемат прозрачността на процедурата, водят до 
липса на мотиви и публичен дебат по важни законови изменения, като с използването 
им редовно се създава усещането и за опит за избягване на по-задълбочена дискусия по 
спорни законодателни предложения.

20  Юридически барометър (2020), Народното събрание продължава да нарушава правилата на 

законодателния процес, https://legalbarometer.bg/коментари/item/373/, проверено на 31.07.2020 г.
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На второ място, честите промени в отделни закони, понякога дори преди влизането 
им в сила, създава несигурна законова среда, в която всяка промяна е „предпоследна“, 
а много често – и неочаквана. Конкретни анализи, публикувани от „Юридически баро-
метър“, показват, че преди няколко години например Данъчно-осигурителният проце-
суален кодекс е променян средно по 1 път на месец за половин година. Други ключови 
актове като Закона за местните данъци и такси и Закона за Комисията по финансов 
надзор са променени по 5 пъти за същия период. Така, вместо законовата среда да е 
инструмент за управлението на рискове, самата тя се превръща в рисков фактор – по 
подобие на регулаторните рискове, описани по-горе. Конкретните дефицити на самия 
законодателен процес не са обект на настоящия анализ, но са изключително важни за 
цялостната система за управление на рисковете в икономиката.

Управление на рисковете по сектори

Съгласно секторните закони държавната политика се осъществява чрез Народното 
събрание и Министерския съвет. Народното събрание приема секторни стратегии по 
предложение на Министерския съвет, като последният трябва да осъществява тяхно-
то изпълнение. Това е моделът, по който се приема например секторната Стратегия 
за устойчиво енергийно развитие на Република България.

Секторните стратегии сами по себе си разглеждат рисковете основно в техните тех-
нически аспекти. Отново, ако вземем за пример енергетиката, рисковете са разгледа-
ни по отношение на сигурността на енергийните доставки, физическата безопасност, 
ядрената безопасност и др. 

Важен елемент от секторното управление на рисковете е разпределението на отго-
ворностите между отделните институции. Често за отделни аспекти от работа-
та на даден сектор (например – водния) отговарят множество институции. По този 
начин реализирали се рискове, като наводненията от язовири например, бяха зле уп-
равлявани поради размита отговорност. Така друг системен дефицит по отношение 
управлението на рисковете е конкретната отговорност на отделните институции 
(и техните ръководители, администратори, служители) за конкретни рискове.

В някои случаи даден закон дефинира споделени компетенции между две или повече ин-
ституции, но подзаконовата рамка не е достатъчно развита и така управлението на 
рисковете продължава да не е ясно дефинирано. Енергетиката отново може да бъде 
дадена като пример за такова взаимодействие – Комисията за енергийно и водно ре-
гулиране ( КЕВР) и Комисията за защита на конкуренцията ( КЗК) имат съвпадение на 
правомощията във връзка с предотвратяването на злоупотреби на пазара на едро с 
енергия съгласно промените в Закона за енергетиката, с които се допълват тексто-
вете от REMIT – Регламента за интегритет и прозрачност при търговията на едро 
с енергия.

Заключение

Управлението на рисковете в икономиката, енергетиката и финансите за момен-
та страда повече от структурни дефицити, отколкото от конкретно описание 
на рискове в нормативната база. Както беше посочено по-горе, основните рискове, 
свързани със законодателството, са:

 недостатъчно гаранции за формалната (законова) и неформалната (де факто) 
институционална независимост на икономическите регулатори,

 липсата на системен подход при дефинирането на институционални правомощия 
за управление на рисковете, водеща до ad hoc промени „на парче“,

 законодателният процес като самостоятелен риск (а не като антирисков 
фактор) – заради честите промени и недостатъчния предварителен анализ на 
икономическите ефекти,

 липсата на ясно дефинирани институционални роли за управлението на рисковете 
по сектори, което води до застъпване на правомощия и/или до размита/липсваща 
отговорност.

Всички описани по-горе дефицити зависят до голяма степен от законодателната власт 
и волята на законодателния орган да ги адресира с подходящи мерки. За да се израбо-
тят необходимите политики за намаляване на рисковете за сигурността в сферата на 
икономиката, енергетиката и финансите, е необходимо, на първо място, да се решат 
системните дефицити, свързани със законодателния процес, ролята на независимите 
регулаторни агенции и правомощията на отделните институции при регулирането и 
управлението на рисковете в отделните сектори от икономиката.

Препоръки

Идентифицирането на дефицитите по отношение управлението на рисковете е 
предпоставка и за дефинирането на следните препоръки:

 Укрепване на институционалната независимост на регулаторните агенции чрез 
подобряване на формалните аспекти – бюджет, начин на избор, мандати и др., 
както и на неформалните – въздържане от политическа намеса в тяхната работа 
чрез публично говорене или законови промени.

 Дефиниране на ясни институционални граници на отговорностите по отношение 
управление на рисковете в отделните сектори от икономиката, което да доведе 
до премахване на „белите петна“ и на ненужните споделени компетенции.

 Спазване на законовите текстове във връзка с нормотворчеството, най-вече във 
връзка с предварителните анализи за социално-икономическите ефекти от всяка 
промяна в законодателството.

Ясните компетенции, предвидимостта на промените в законодателството и ненаме-
сата в работата на регулаторните институции ще гарантират по-добро дефиниране 
и управление на рисковете в икономиката.
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ОКОЛНА СРЕДА
Нормативна база за оценка и управление на рискове

Сами по себе си понятията за „сигурност” и „околна среда” са достатъчно обемни, чес-
то размити и винаги свързани с определен културен контекст, а при свързването им 
отделната им неопределеност нараства значително. 

1) Най-ясни и поради това измерими и консенсусни са тези определения, които се фокуси-
рат върху екологичния аспект на въоръжените конфликти и мироопазващите операции.

2) Сравнително ясни, но трудно измерими са тези разбирания, които обвързват със-
тоянието на средата с развитието на локални или регионални насилствени конфликти. 
Такъв например е случаят с резолюцията на Съвета за сигурност от 2017 година относ-
но конфликта в региона на езерото Чад, която споменава измежду другите фактори и 
неблагоприятния ефект от климатичните промени.

3) Следва по степен на неопределеност възгледът, че ограничаването на достъпа до 
природни ресурси може да се превърне във въпрос на националната сигурност. Формира-
на е цяла общност, според която промените в околната среда ще са основната заплаха 
за националната сигурност в ранния XXI в., но опитът показва, че трябва еднозначно и 
практически да се отговори дали са достатъчно значими потенциалните въздействия 
на промяната в околната среда, за да се считат за заплаха за националната сигурност; 
дали са сигурни и непосредствени връзките между заплахата за околната среда и съот-
ветните последици и дали апаратът за национална сигурност институционално e най-
способен да осигури ефективен отговор.

4) Промените в околната среда се разглеждат и като общ за всички държави проблем 
за сигурността, изискващи колективни действия. Идеята, че изменението на климата 
може да поражда заплахи за сигурността, привлича все повече внимание напоследък, а 
въпросите около състоянието на околната среда бяха включени в дебатите за преде-
финиране на сигурността. Тази промяна бе толкова настоятелна, че през 1990 г. Съве-
тът за сигурност спомена състоянието на околната среда сред невоенните източници 
на нестабилност и заплаха за мира и сигурността. Последвалите дебати родиха форму-
лата за климатичните промени като един вид усилвател на заплахите – threat multiplier. 

5) Най-неясни и трудни за превръщане в политики са опитите за утвърждаване на по-
нятието за човешка сигурност, застъпвано от Програмата за развитие на ООН във 
връзка със състоянието на околната среда. Промяната в околната среда се разглежда 
като риск за човешката сигурност по начин, който засяга толкова сектори и теми, че 
на практика е невъзможно да формулират и изпълняват политики на сигурността. 

6) Съвсем встрани от темата ни и времевия ни хоризонт стои подходът, при който 
в центъра се поставя въпросът за рисковете за сигурността на самата околна среда и 
защитата ù от въздействието на човешките дейности. Обикновено това се обвързва 
с рисковете за човешката сигурност на бъдещите поколения, лесно се изразява по един 
алармистки начин, но трудно се превръща в изпълними политики.
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Нормативна база

Правната рамка в България не се фокусира върху невоенните рискове за сигурността, а 
е разработена основно относно рисковете за самата околна среда. Макар че в първите 
две конституции околната среда не присъства като тема, опитите за контрол върху 
злоупотребите с нея започват още от ХIХ век (законите за горите, лова и риболова във 
връзка с проблеми като бракониерството и обезлесяването). През 1937 г. влиза в сила 
Наредбата закон за защита на родната природа, действала до 1960 г., когато е приет 
Указ за защита на родната природа, заменен от Закона за защита на природата през 
1967 г. Това развитие подготвя промяната в Конституцията от 1971 г. (чл. 31), според 
която защитата и опазването на природата и природните богатства, на водата, 
въздуха и почвата е задължение на държавните органи и предприятия, кооперациите 
и обществените организации и дълг на всеки гражданин. Създадено е Министерство 
на горите и опазване на природната среда, а през 1976 г. – Комитет по опазване на 
природната среда. С други думи, властта започва да идентифицира заплахи за състоя-
нието на околната среда вследствие на интензивна индустриализация, земеделска и 
горска политика. Даден е знак, че философията за очаквана пълна човешка победа над 
природата трябва да има някакви ограничения. Въпреки това състоянието на средата 
е такова, че политическата съпротива в края на социализма се изразява именно през 
критични за състоянието ù теми: прикриването на чернобилската радиационна криза, 
обгазяването на Русе, индустриалните замърсявания на реките и градовете и мащаб-
ните проекти от типа на хидрокаскадите по реките Струма и Места. Дебатите 
от това време се отразяват от Конституцията от 1991 г., която постановява, че 
Република България осигурява опазването и възпроизводството на околната среда, под-
държането и разнообразието на живата природа и разумното използване на природ-
ните богатства, а водите, горите и парковете с национално значение и природните 
резервати са обявени за изключителна държавна собственост. 

Сравнително бързо – през 1992 г. – е приет и рамковият Закон за опазване на околната 
среда, който дава предимство на международните правни норми пред националните. 
В периода 1996–2014 г. са приети и специалните закони за чистотата на атмосферния 
въздух; за защитените територии; за водите; за защита от шума в околната среда; 
за почвите; за отговорността за предотвратяване и отстраняване на екологични 
щети; за управление на отпадъците; за ограничаването измененията на климата; за 
опазване на земеделските земи; за защита на растенията. Съответно са разработени 
около 80 наредби и серия от правилници, инструкции, решения, препоръки, методи-
чески указания и други. На същата основа първата Национална стратегия за опазване 
на биоразнообразието е приета от Министерския съвет през 1998 г., последвана от 
Национална стратегия за околна среда и Национален план за действие 2000–2006 г. и 
Проект на Национална стратегия за околна среда 2009–2018 г. и проект на План за 
действие към нея. 

Основните стратегически и програмни документи са свързани с присъединяването на 
страната към ЕС и участието в общата структурна и кохезионна политика на Опера-
тивна програма „Околна среда“ 2007–2013; 2014–2020 г. и 2021–2027 г. В проекта на по-
следната програма са включени приоритети, цели и мерки в секторите „Води“, „Отпа-
дъци“, „Биологично разнообразие“, „Риск и изменение на климата“ и „Въздух“. Предстои 
да ù бъде извършена екологична оценка. 

Редом с това са налични и по-фокусирани стратегии, програми и планове: за намаляване 
на общите годишни емисии на серен диоксид, азотни оксиди, летливи органични съе-
динения и амоняк в атмосферния въздух; за подобряване качеството на атмосферния 
въздух; за контрол на замърсяването на въздуха; за управление и развитие на водния 
сектор; за действия за опазване на околната среда и възстановяване на Черно море; 
за пречистване на отпадъчните води от населените места; за необходимите мерки в 
условията на тенденция към засушаване; за биологичното разнообразие; за устойчиво 
управление на земите и борба с опустиняването; за управление на отпадъците; за адап-
тация към изменението на климата. Екологичната тема прониква в множество други 
секторни норми и стратегии: строителни норми, енергетика, транспорт, водоснаб-
дяване, водоползване, земеползване; планове и програми за устройство на територия-
та, за градско възстановяване. 

Към настоящия момент България е интегрирала напълно във вътрешното си законода-
телство всички ключови международни конвенции: за биологичното разнообразие, за 
международна търговия със застрашени видове от дивата флора и фауна, за контрол 
на трансграничния превоз на опасни отпадъци и тяхното третиране, за озоновия слой 
и замърсяванията на въздуха, по изменение на климата, Протокола от Киото и Париж-
кото споразумение от 2016 г. относно намаляване на уязвимостта от изменението на 
климата и адаптирането към него. Същото се отнася и до членството ни в ЕС и свър-
заното с околната среда законодателство. Например относно търговия с екземпляри 
от диви видове, инвазивните видове, генетични ресурси, ГМО; местообитания и дива 
флора и фауна; третирането на отпадъците; относно въздуха; водата; оценката и 
управлението на риска от наводнения; емисиите на парникови газове. Относно т.нар. 
Европейска зелена сделка е създаден Консултативен съвет, който трябва да предложи 
как да се уравновесят енергийната сигурност, икономическото развитие, социалната 
справедливост и защитата на околната среда – да разработи балансирана национална 
енергийна стратегия до 2030 г. и план за устойчива работа на топлоелектрическите 
централи, захранвани с въглищно гориво. Създадена е работна група, която вече е из-
готвила своя първи доклад, приет от МС на 19 август 2020 г.

Относно управлението на рискове

При това изобилие на нормативни актове и документи понятието за риск не се полз-
ва, а се приема по презумпция. Единствено в Закона за опазване на околната среда се 
споменава неколкократно предотвратяване и намаляване на риска за човешкото здра-
ве и околната среда (или за биологичното разнообразие). В стратегическите докумен-
ти „риск“ се замества с маркетингови инструменти като S.W.О.T анализ и се обсъждат 
заплахи, проблеми и слаби страни вместо рискове. В оценките за въздействие върху 
околната среда, на които подлежат почти всички инвестиционни намерения, проекти 
и голяма палитра от национални, регионални и местни планове, се говори за отрица-
телни или вредни въздействия, което е по-близо до международно приетото понятие 
за екологичен риск (Ecological Risk Assessment). Известна промяна се наблюдава едва през 
последните години, например във връзка с директивата относно оценката и управле-
нието на риска от наводнения. При изработването на Националната стратегия за 
адаптация към изменението на климата и Плана за действие до 2030 г. се работи с 
понятията риск и уязвимост на икономическите сектори по утвърдени международни 
методики. 
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Сигурност и околна среда 

През повечето време администрацията работи под силна външна принуда, която я 
придържа близо до глобалните екологични дебати. Работата по Стратегията за адап-
тация към климатичните промени и Зеления пакт е благоприятна за въвеждането на 
по-адекватно разбиране за риска и методики за оценката му. Въпреки това и въпреки 
силно рестриктивното екозаконодателство администрацията страда от известна 
неефективност, бюрократичност и лошо функциониране. При такава изградена нор-
мативна среда е необяснимо защо кризите връхлитат неочаквано – водната криза в 
Перник илюстрира как администрацията се превръща в рисков фактор.

От друга страна, често оценките на риска от климатичните промени приличат по-
вече на апокалиптични предсказания, отколкото на научен инструмент, което не се 
отнася само до нашата страна, а е слабо място в доминиращия глобален дискурс. 
Данните на научния и информационен сайт Our World In Data показват, че състояние-
то на околната среда, наличните ресурси и способността за защита от природни 
бедствия се подобряват в глобален план. В българския случай експертите предсказват 
недостиг на ресурси за икономиката и населението, при положение че всички междуна-
родни наблюдения показват значителни подобрения на ситуацията в България, както 
показва например Bulgaria. Environmental Performance Reviews, Third review, извършвано 
периодично от ООН. В някои отношения страната изпреварва другите страни, член-
ки на ЕС, например решението на Агенцията по горите да се забрани сечта в 109 000 
хектара – територия по-голяма от всички паркове и защитени местности в Бълга-
рия. Същевременно населението на страната намалява и застарява, което отслабва 
натиска върху ресурсите и екосистемите. Ако към това се добави и нарастващата 
екологична чувствителност на младите потребители и ниските пенсии на застаря-
ващите, ще трябва да се предположи, че рискът от вътрешен натиск и злоупотреба 
със средата намалява.

Относно връзката сигурност и околна среда, след актуализирането на Стратегията 
за национална сигурност промяната на климата е добавена като „фактор с глобално 
значение, който поражда нарастваща несигурност”. От тази добавка към текста оба-
че не следват конкретни сценарии и оценки на риска, които засягат именно България. 
Вместо това, напр. в подраздел „Политика за сигурност в отношенията човек – приро-
да”, се наблюдава смес от неизяснени нови понятия и стари схващания. Без дефиниция 
се използват изрази като „екологична сигурност” и „защитата на екологичната сигур-
ност”. От текста става ясно, че това се отнася до „предотвратяването, овладява-
нето и преодоляването на последствия от промишлени аварии с изпускане на вредни 
емисии, трансгранично замърсяване на въздуха, водите и край брежната ивица, както 
и при наличие на заплаха за терористична дей ност с използване на оръжия за масово 
унищожение” (т. 122). Рисковете от промишлените аварии обаче се адресират през 
дейността на гражданската отбрана още от 70-те години, от трансграничните за-
мърсявания – чрез дипломация и външна политика още от края на 90-те, от ОМП – още 
от 40-те години насам чрез военни, полицейски и граждански структури, от терорис-
тична дейност – чрез структурите на националната сигурност.

Самата политика за сигурност по отношение на околната среда е определена просто 
като „изпълнение на стандартите за екологична експертиза и защита и присъединява-
не към глобални или регионални инициативи и екологични проекти, насочени към подо-
бряване качеството на околната среда и защита на екологичната сигурност” (т. 120). 
Като цел е поставено пожелателното да се „работи за намаляване на негативното 
въздей ствие на антропогенните фактори, както и да води адаптационна политика 
към последиците от изменението на климата" (т. 122), към което се добавят клише-
та като: „защитата и повишаването на устой чивостта на населението остават 
приоритет” (т. 122) и „създаване на работеща система за овладяване и преодоляване 
с активното участие на гражданите и техните организации на последствията от 
природните и предизвиканите от човека бедствия” (т. 124). Към това, без упомена-
ване на рискове, се добавя и съвсем конкретното споменаване, че „управлението на 
водните ресурси на страната се осъществява на основата на единна информационна 
система чрез междуинституционален механизъм за планиране, наблюдение и оценка”.
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Заключение

Огромно нормотворчество, закони, наредби, стратегии и планове, разработвани в 
30-годишен период, се оказват недостатъчно полезни за предсказване и редуциране 
на рисковете. Има напредък в състоянието на екосистемите въпреки периодичните 
скандали, свързани със замърсяване на въздух, вода и отпадъци. Нормативната уредба 
като цяло е напълно достатъчна, както и изградените институции. В 10–15-годишна 
перспектива не се очаква драстично нарастване на климатичния риск. Очакват се пер-
манентни водни кризи. Като цяло, при намаляващо и застаряващо население натискът 
за храна, вода и енергия не е логично да се увеличава. 

Препоръки

 Необходими са дебати върху това как ще разбираме връзката между околна среда и 
сигурност: необходима е концептуална яснота и някаква степен на съгласие. 

 Препоръчително е да се редактира основно и да се развие разделът „Политика 
за сигурност в отношенията човек – природа” в Стратегията за национална 
сигурност с ясно разбиране за връзката между околна среда и сигурност, с ясно 
назоваване на невоенните рискове, свързани с въздух, вода, почви, отпадъци, 
радиация, суша, наводнения и т.н., както и специфичният отговор. 

 По-ясни и реалистични сценарии за очаквани неблагоприятни развития във и вън 
от страната, които да предвиждат съответния отговор на институциите 
на сигурността с елементи на екологично разузнаване, което да предоставя 
необходимата информация за оценка на риска и разработването на плановете 
и сценариите, по-професионална оценка на риска и принципен реализъм: 
неглижирането е опасно, алармизмът – още по-опасен.

 За България е реалистично промените в средата да се разглеждат като 
усилвател за други рискове: а) малцинствени групи със затруднена интеграция в 
националния живот, които оказват повишен натиск върху средата на микрониво, 
като незаконна сеч, незаконното водоползване и др.; б) групи във властта и 
клиентелните им мрежи, които често във връзка с малцинствени групи оказват 
повишен натиск върху средата на микрониво, като несанкционирани замърсявания 
на въздух, води, почви, отпадъци и др., и пораждат екологични катастрофи по 
подобие на водната криза в Перник; в) градските общности и ниското доверие 
към местната власт могат да са основа за социални и политически конфликти 
в големите градове и столицата в ситуации на систематично превишавани 
стойности на вредни вещества в атмосферния въздух; г) рестриктивните 
екологични политики могат да причинят тежка социална и политическа криза и са 
предпоставка за вътрешни локални и регионални конфликти (напр. Зеленият пакт 
и засегнатите от затварянето на мините и тецовете общности).

Като цяло, комбинацията от рестриктивно екологично законодателство, съчетано 
с неефективна и клиентелистка администрация и огромно недоверие между граж-
дани и институции, представлява сериозен риск, който изисква промяна в самата 
администрация.

ОБРАЗОВАНИЕ
Нормативни документи за оценка и управление на рискове

Темата за рисковете в областта на различните степени на образование в Република 
България обхваща следните подтеми: предучилищно и начално образование, средно об-
разование, висше образование, развитие на науката (база и изследвания), развитие на 
академичния състав, специфични страни на образованието като обвързаност с иконо-
миката, дуално професионално образование, приобщаващо образование, ефективност 
на образователните степени и други страни, свързани с материалната база на обуче-
нието и научните изследвания.

В началото на 90-те години на ХХ век в страната действа Закон за народната просве-
та, който е кратък, непълен и набързо приет с цел деидеологизиране на учебните съ-
държания. Впоследствие той е допълван от правилници и подзаконови актове, което 
не решава основната нужда от реформа в образованието. На този въпрос многократ-
но обръщат внимание Европейският съюз и Световната банка. В България образование-
то не се финансира достатъчно, какъвто проблем съществува и до днес. 

През последните двайсет и пет години в страната се извършват хаотични рефор-
ми в системата на обучение в средното образование, както и в учебните планове, 
програми и образователни стандарти. Паралелно с това, от изследвания на PISA се 
констатира драстичен спад на грамотността и успеваемостта на българските уче-
ници, все по-малка обвързаност между нуждите на трудовия пазар и професионалното 
и висшето образование, както и сериозно изоставане в областта на научните изслед-
вания и развитието на академичните кадри. Под натиск от европейски институции и 
партньори е приет Закон за училищното образование (2016 г.).

Разходите за образование в България все още са под средната стойност за ЕС.

Характеристики: през последните 2–3 десетилетия в България бяха проведени мно-
гобройни, некоординирани помежду си и хаотични промени най-вече в средното об-
разование, което води до проблемни нива на образованост и готовност за успешно 
завършване на висше образование. 

През последните 2–3 години относително е намалял броят на децата, които отпадат 
от училище – от 14 % към 12 %, но все още остава висок. Постепенно се въвежда дуал-
ната образователна система, предимно за пилотни професионални училища в средно-
то образование. Катастрофални са нивата на базова грамотност: почти половината 
15-годишни са със слаби резултати по четене (около 41 %) и математика (около 42 %).

Все още не всички деца (84 %) са обхванати от училищната система.

Въпреки че публичните разходи за образование се увеличават, все още са под средната 
стойност за ЕС (4,6 % от БВП).

Във висшето образование основен проблем е изоставането в областта на научната 
дейност, проектния капацитет, липсата на достатъчно международни консорциуми с 
висши чуждестранни институции и подценяване на участието в тях, липса на доста-
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тъчно програми/специалности на английски език, недостатъчно практическо обучение 
във висшите училища и липса на мрежови връзки с компаниите в страната и чужбина.

Основен проблем се очертава разширяващото се отстояние между новите образова-
телни тенденции (технологии, педагогически методики, обвързаност с компетенции, 
автономия и децентрализация, конкурентоспособност, квалификация на учителите и 
т.н.) и картината в страната. Извършени са стъпки в децентрализацията и автоном-
ността на училищата, но без например да са обвързани с качеството на образование-
то. 

Вследствие на установените дефицити в управлението на образованието и науката 
в страната в Министерството на образованието и науката са разработени пореди-
ца от нормативни документи, които целят канализирането на политики и действия 
за тяхното преодоляване. Тези документи са разработвани от мултидисциплинарни 
екипи, специалисти и експерти от различни държавни ведомства, институции, НПО 
сектора, отделни учени. Референтните институции са Министерският съвет, МОН и 
Националната агенция за професионално образование и обучение. Част от стратегиче-
ските документи са влезли в действие след санкция на Народното събрание.

Прави впечатление, че тези нормативни документи са разнородни по характер: стра-
тегия, указ, правилник, план за действие, програма и т.н. Не всички от тях са били 
обсъждани и приемани в Народното събрание. Не всички са били подготвяни от балан-
сирани екипи, съставени от доказали се специалисти и експерти. Видимата несистем-
ност във форма, съдържание и графично оформление създава впечатление за ad hoc 
реакции, липса на приемственост/последователност и на стратегическа визия, която 
се разгръща за посочените периоди.

Една от деликатните особености на някои измерения в образователната система 
(професионалното образование за деца, лишени от родителски грижи, приобщаващо 
образование, деца със специални образователни потребности ( СОП), деца и ученици 
от рисковите групи, деца от отдалечени и малки населени места, деца на имигранти) 
попада в междусекторна зона.

Между МОН и Министерството на труда и социалната политика има общи сфери на 
дейност, създаване на стратегии и провеждане на политики. Такава сфера по-специал-
но е професионалното образование и обучение, както и обучението на деца и ученици 
със СОП, вкл. сензорни увреждания. 

Теми като „риск от обучителни затруднения“ и „сигурност в образователните заве-
дения“ са засегнати рядко и частично. Третират се повече като проблеми за преодоля-
ване и дори неутрализиране, отколкото като потенциално интеграционни фактори, 
с които следва дългосрочно да се работи. Например в Закона за предучилищно и учи-
лищно образование се споменават три вида опасности/заплахи/рискове: обучителни 
трудности, забрана да се носи оръжие и опасни предмети, което има отношение към 
сигурността в училището и социалнопсихологическия профил на педагогическите спе-
циалисти.

Чл. 174, ал. 5: „При работата с учениците институциите в системата на предучилищ-
ното и училищното образование основават дейността си на принципа на превенция-
та на обучителните трудности и ранното оценяване на риска от тях…“.

Чл. 172, ал. 6: „да не носят оръжие, както и други предмети, които са източник на по-
вишена опасност“.

Чл. 215, ал. 3: „страда от заболявания и отклонения, които застрашават живота и здра-
вето на децата и учениците, определени с наредба, издадена от министъра на здраве-
опазването съгласувано с министъра на образованието и науката“ (относно заеманата 
длъжност педагогически специалист).

Това са три различни категории рискове, които не са обозначени като такива в докумен-
та. Обучителните трудности са предмет на самите образователни процеси, превенци-
ята на насилието в училищата би трябвало да е предмет на отделна глава, а профилът 
на учителя/училищен специалист би трябвало да е интегриран в неговата правоспособ-
ност. 

В Гл. IV на Стратегията за образователна интеграция на деца и ученици от етническите 
малцинства (2015–2020) се третират принципите при осъществяване на интеграция-
та (изброени са 9 принципа). Единствено принципът „Своевременност – осигуряване на 
навременни адекватни мерки за предотвратяване на възможни рискове за осъществя-
ване на образователната интеграция на деца и ученици от етническите малцинства“ е 
обвързан с идеята за риск, но е поставен наравно с останалите, което е недомислица, 
тъй като, ако няма своевременност, се обезсмислят другите посочени принципи – зако-
носъобразност, кохерентност, партньорство и т.н. Това е пореден пример за неумение 
да се йерархиризират смислови послания, които да доведат до разбираеми конкретни 
дейности. 

Друга междусекторна зона на образование и социални политики е тази на приобщаващо-
то образование. В Наредба за приобщаващото образование от 2016 г. има спорни тек-
стове за финансирането на транспортни и други разходи за учители, които пътуват до 
малки населени места (под 30 000 жители). Това създава прецедент на сегрегация и нерав-
нопоставеност в тази категория учители и съответно ученици и техните семейства. 

Пример за неинтегрираност на проблематиката, свързана с приобщаващото образова-
ние е:

В чл. 19 от тази наредба на два пъти се споменава „превенция на насилието“: веднъж във 
връзка с общия климат в учебното заведение и веднъж във връзка с предоставяне на ме-
тодическа помощ на учителите. Не се уточнява за какъв вид насилие става дума – за та-
кова над децата, които се нуждаят от специализирана грижа, или от страна на „други-
те“ деца, родителите им и т.н. С други думи, в нормативния документ не е сезиран ясно 
проблемният случай, според който да се установят правила и протоколи за действие. 

В чл. 22 на същата наредба се посочва, че следва да се вземат предвид „рискови фактори“ 
в средата на дете, което изпитва обучителни затруднения. По-нататък се постулират 
„конкретни мерки“ за преодоляване на затрудненията, както и отчитане на резултати-
те от тях. Това става чрез екипна работа на различни специалисти. 

Очевидно е, че темите „насилие“ и „екипна работа“, която предполага включване на 
психолози, логопеди, социални работници и др., би следвало да се разглеждат обединено, 
а не като две изолирани една от друга дейности.
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Отделно в чл. 9 и 10 се говори за „риск от възникване на обучителни затруднения“, без да 
се уточнява дали този риск се отнася до детето, или до обучаващия/учителя. 

Изводи

 Цялостната стратегическа насоченост на нормативната база в областта 
на образованието е стремеж към всеобхватност. Основен неин дефицит се 
оказва практическата приложимост по причина на усложнени координационни и 
бюрократични тежести, от една страна, както и на недостатъчно задълбочено 
разбиране и интегрираност на смисловата верига „рисков фактор – риск – 
превенция – мерки – план за действие“.

 Съвместното управление на част от образователните процеси от МОН и 
Министерството на труда и социалната политика само по себе си е рисков 
фактор, тъй като се разделя между двете ведомства. Преодоляването му 
предполага преминаването на управлението към единия или към другия принципал 
или създаване на система за ефективна координация. 

 Друг извод е, че с понятието „риск“ се борави свободно, без то да се интегрира 
със съответни превенции или действия по избягването/интегрирането му в 
политики. Осмислянето на понятието „риск“ изисква разглеждане във верига от 
пораждащи фактори и развиване на сценарии по преодоляването. Подобен подход 
не присъства в нормативните документи на МОН.

Като цяло, нормативните документи за образованието в България са ненужно разби-
ти и са разработени без оглед на интегрираност според цели, средства и резултати. 
Това със сигурност затруднява самите образователни процеси, като и процесите на 
управлението и отчитането им. Една, но не единствена причина, поради която про-
центът на финансиране на образованието от БВП продължава да е драстично нисък 
в сравнение с други европейски страни, е неспособността на самото МОН да аргумен-
тира и изложи ясно причините за неговото увеличаване. Както и ниският проектен 
капацитет, чрез който се финансира научната дейност във висшите училища. Медий-
но се обсъждат покриви на училища, компютри, заплати на учители, нетолерантност 
към „различните“ деца, неграмотност и липса на качествени професионалисти, липса 
на средства за научна работа, което драстично контрастира с липсата на системна 
визия за образованието в страната. Трудно би могло да се говори за управление на обра-
зованието, тъй като, доколкото го има, то се състои в „запълване на дупки и кръпки“ 
в спешен режим. Независимо от пространно разработените стратегии. 

Препоръки

 Регламентиране на работата с понятия като рисков фактор – риск – превенция 
– план за действие. 

 Интегративно развиване на темата за рисковете за образованието в страната 
в началното, средното и висшето образование в съответните нормативни 
документи.

 Причисляване на междусекторните зони на управление, като приобщаващо 
образование, образование, свързано със СОП, образование на деца и ученици 
от рисковите групи, ранно отпадане от училище и т.н., към едно от двете 
министерства, МОН или МТСП. Или повишаване на координационния капацитет.

 Повишаване на управленския капацитет за реализиране на политиките и плановете 
за действие с цел постигане на комплексни и устойчиви резултати и ефекти.

 Работа с приоритети и създаване на цялостна визия за образованието в България.
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ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ
Нормативна база за оценка и управление на рискове

През 2020 г. управлението на рисковете за публичното здраве стана приоритетна 
сфера на управление в глобален план. Пандемията от COVID-19 ясно показа дефицити в 
дефинирането, оценката и управлението на риска глобално, в Европейския съюз, както 
и в отделните национални здравни системи. Предходните три значими епидемии, а 
именно SARS през 2003 г., MERS през 2013 г. и ебола през 2014–2016 г., създадоха усеща-
нето, че в света е изградена адекватна и работеща система за оценка и управление 
на епидемични рискове. Събитията от настоящата година показаха, че Световната 
здравна организация, американската и европейската служба за контрол над заразните 
болести, както и националните здравни власти не са в състояние да действат ефек-
тивно и ефикасно в условията на по-едромащабни събития. Трудностите се отнасят 
до: 

 концептуалното равнище – кое заболяване определяме като особено опасна 
инфекция, след като по сегашната дефиниция COVID-19 не е такова,

 оценката на риска след появата на първите съобщения и подценяването на 
заплахата,

 статистическите модели и методи за оценка за развитието на епидемията,

 отговора на кризата и детайлите на нейното управление. 

Като следствие от тези трудности, през следващите няколко години може да се 
очаква усилен международен експертен и политически дебат и провеждане на ре-
форми в системите за контрол над здравните рискове на глобално, регионално и 
национално равнище.

Нормативна база на здравеопазването

Конституцията (чл. 52) е пестелива по отношение на здравеопазването. Тя гаранти-
ра правото на здравно осигуряване, достъпна медицинска помощ, прави връзка между 
здраве, спорт и туризъм, както и между здравето и околната среда (чл. 55), гарантира 
държавния контрол върху здравните заведения, производството на лекарства и меди-
цинска техника и търговията с тях. Специфична е разпоредбата на чл. 52 ал. 4, според 
която никой не може да бъде подлаган принудително на лечение и на санитарни мерки 
освен в предвидените от закона случаи (само в този случай Конституцията косвено 
разглежда хипотезата на епидемия като риск за общественото здраве и във връзка с 
правата на човека). 

Нов закон не се приема през следващите 14 години, така че действа Законът за народ-
ното здраве от 1973 г., който претърпява 22 съществени изменения и допълнения, но 
на практика и до днес запазва изградената през 1950 г. по съветски образец система на 
санитарно-епидемиологични служби (по-късно – станции), звена на ХЕИ и РИОКОЗ (днес – 
РЗИ). През 2004 г. е приет Закон за здравето, който развива конституционните норми 
и урежда основните взаимоотношения в здравната сфера. Глава II, Раздел V „Контрол 



56 

РИСКОВЕ ЗА НАЦИОНАЛНАТА СИГУРНОСТ: НОРМАТИВНА ОСНОВА

57 

върху заразните болести” третира въпросите за имунизациите и граничния здравен 
контрол и предвижда наредба, с която да се определят ред и начин на надзор, ранно 
оповестяване и предприемане на мерки в случаи на биотероризъм или поява на нови, 
непознати заразни болести.

Редом с това, в Глава III, Раздел V: „Медицинско осигуряване при бедствия, аварии и ка-
тастрофи” се посочва, че управлението, организацията и ресурсното осигуряване на 
здравната помощ при бедствия, аварии и катастрофи се осъществяват от министъра 
на здравеопазването, главния държавен здравен инспектор, директора на Националния 
център по радиобиология и радиационна защита ( НЦРРЗ), директорите на регионалните 
здравни инспекции, лечебните и здравните заведения (чл. 114). Предвидено е създаването 
на планове за действие, утвърждавани от Министерския съвет, посочен е и обхватът 
и съдържането на тези планове, вкл. сортировка, обработка, лечение, рехабилитация, 
екипи, защита на медицински персонал, ресурсно осигуряване, обучение, противоепиде-
мични и хигиенни дейности и санитарен контрол в засегнатите територии (чл. 115). 
Предвижда се създаването на регионални съвети и изработването на регионални плано-
ве (чл. 116).

Във връзка с контрола Законът предвижда Наредба № 21 за реда за регистрация, съобща-
ване и отчет на заразните болести, която е в сила от 2006 г. Законът и наредбата се 
изменят непрекъснато, като последното изменение и допълнение на Закона за здравето 
е прието на 12 май  2020 г. във връзка с епидемията от COVID-19. 

През 2007 г. във връзка с присъединяването на България към ЕС е приета Национална 
здравна стратегия до 2013 г., една от целите на която е постигане на готовност на 
спешната медицинска помощ за бързо реагиране при бедствия в съответствие с ев-
ропейските стандарти. Сред идентифицираните заплахи е възникване и разпростране-
ние на епидемии и пандемии. В мерките е предвидено предотвратяване на възможните 
рискове за здравето на нацията чрез укрепване на Националната система за надзор на 
заразните болести, включително опазването на страната от внос на инфекции с висок 
епидемичен риск и контрол на инфекциите в лечебните заведения, както и изграждане 
на система за управление на риска. 

Тези положения са взети предвид и са цитирани буквално при актуализирането на Здрав-
ната стратегия (приета от НС през 2015 г.) по отношение на т.нар. политика 3.2. Над-
зор на заразните болести. Посочени са следните рискове за адресиране: а) риск от въз-
никване и бързо разпространение на нови заразни болести; б) риск от разпространение 
на заразни болести, които са „изкоренени“, поради намаляване на имунизационния обхват 
на населението; в) липса на ефективна система за надзор на вътреболничните инфекции 
и антибиотичната резистентност. За смекчаване на риска са предвидени лаборатор-
на готовност за екстрена диагностика, материална и кадрова обезпеченост, епидеми-
ологично разузнаване, междусекторно сътрудничество. Посочва се, че капацитетът за 
оценка на риска и координиране на отговора е много нисък поради кадрови и финансов 
недостиг. Разчита се на координация с европейските институции, обучение на кадрите 
и подсигуряване на предпазни средства.

През следващите години са приети и три годишни доклада за изпълнението на страте-
гията (за 2016, 2017 и 2018 г.). В тях не е отчетено повишаване на риска и не е посочен 
напредък по набелязаните мерки за намаляване на риска. Същевременно са разработени и 

някои оперативни планове от по-нисък порядък, които нямат статута на нормативни 
документи: „Национален план на Република България за готовност за грипна пандемия“ 
(2006, постановление на МС). При разработването му са приложени критериите, пред-
ложени от СЗО през 2005 г. (WHO/CDS/CSR/GIP/2005.5), както и оценката на риска на СЗО: 
„Епидемиологичната практика сочи, че не е вероятно следващата грипна пандемия да за-
почне от Европа, още по-малко вероятно – от България. Затова е уместно да се приеме, 
че съобщението за формиране на нов пандемичен грипен вирус и за началото на грипна 
пандемия ще бъде получено в България от СЗО”. Приет е и критерият за обявяване на 
грипна епидемия: 200 заболели на 100 000 жители. Планът и критериите му са неприло-
жими за ситуация с особено опасни и нововъзникнали заболявания. В хода на епидемията 
от COVID-19 се работи с друго допускане: според главния здравен инспектор 3 случая на 
непознато заболяване са основание за обявяване на епидемия.21

Нормативна база относно бедствията

През 2006 г. е приет Закон за защита от бедствия, който дефинира (чл. 2.) „бедствие“ 
като събитие или поредица от събития, които засягат или застрашават живота или 
здравето на населението в размери, които изискват предприемането на мерки или учас-
тието на специални сили и използването на специални ресурси. Законът представя прин-
ципите, дейностите, планирането, управлението при бедствия, както и изграждането 
на единна спасителна система. Като част от превантивната дейност (чл. 6) са включе-
ни изследване, анализ, оценка и прогнозиране на рисковете от бедствия; съответните 
експертизи (чл. 7) и тяхното планиране и възлагане чрез годишните планове за изпълне-
ние на Националната програма за защита при бедствия.

Епидемията като бедствие обаче е вмъкната късно и неконсистентно. Преобладава не-
явното допускане, че бедствията са природни (наводнения, суша, свлачища, бури и пр.) 
или технологични. Биологичната заплаха е разпозната като природна, но се предполага 
да бъде адресирана като наводнение или авария: медицинският отговор е допълващ и 
подчинен, а не водещ и системнообразуващ. 

Нормативна среща: здраве, бедствия, национална сигурност

През 2011 г. част от тези положения са пренесени в Стратегията за национална сигур-
ност на Република България до 2020 г., а именно: надзорът на заразните болести, опаз-
ването на страната от внос и разпространение на инфекции, ограничаване възникване-
то на епидемични взривове и епидемии, осигуряване на висок имунизационен обхват на 
населението от ваксинопредотвратими инфекции и организирането на бърз отговор 
при възникване на ситуации, заплашващи общественото здраве, в т.ч. използването на 
биологични агенти с терористична цел. 

Предвидено е поддържането на лабораторна готовност за екстрена диагностика на 
тези инфекции, изискваща материална и кадрова обезпеченост на местно и национално 
ниво. Поддържане на професионалната квалификация на персонала, процедури за междусе-
кторно сътрудничество са основните направления за обезпечаване на тази цел.

21  https://www.24chasa.bg/novini/article/8453031.
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При актуализирането на Стратегията за национална сигурност през 2018 г. е добавен и 
нов момент (с. 67): „Съществува риск от...вероятно увеличение на инфекциозните боле-
сти, вкл. и на нехарактерни за нашите географски ширини“. 

Като цяло, нормативният процес е бавен, колеблив, на моменти – стимулиран от член-
ството в ЕС. В резултат нито един от основните документи и планове не се използва в 
ситуацията на приближаваща пандемия, обявена от Световната здравна организация на 
11 март 2020 г. Страната се оказа с неразвито епидемиологично разузнаване, без предви-
дения капацитет за лабораторна диагностика, с недостатъчна материална база, лични 
предпазни средства, обучени специалисти, адекватна регионална администрация. 

Въпреки това в съществуващата нормативна база бяха налице основания за планиране 
и осъществяване на противоепидемичния отговор, които не бяха използвани. Вместо 
това бе приет Закон за мерките и действията по време на извънредното положение, 
обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г., изменен и допълнен на 7 
април 2020 г. С изтичането на срока на обявеното извънредно положение бе приет и За-
кон за изменение и допълнение на Закона за здравето от 13 май 2020 г., атакувани от пре-
зидента пред Конституционния съд, който на 23 юли 2020 г. отхвърли неговото искане.

Анализ с оглед управлението на рисковете

Понятийният апарат на тези нормативни актове е неясен, противоречив и объркан. 
Така например в основния по темата чл. 60, ал. 2 от Закона за здравето се говори за 
„заплаха за здравето на гражданите”, а в ал. 5 – за „преценка на съществуващия епиде-
мичен риск”. В допълнителната разпоредба, където са дадени 23 ключови дефиниции, 
отсъстват понятията за заплаха и риск, но и епидемия, и „извънредна епидемична об-
становка”, спомената в чл. 59. Тези понятия се ползват като самоочевидни и променящи 
значението си в зависимост от контекста: в последния случай става ясно, че се отнася 
до задължителни имунизации и реимунизации, т.е. до познати заболявания, а не за риск 
от епидемия или пандемия с нововъзникнали инфекции.

Изключение от тази неопределеност прави словосъчетанието „здравен риск”, което 
обаче се ползва отнесено само към : а) индивиди – „лица с повишен здравен риск”; б) 
територии – „райони в страната с повишен здравен риск”. Използва се и изразът „риско-
ви върху здравето фактори” – в случая тютюн, алкохол, наркотици. Тази тенденция на 
практика е пренесена от Закона за народното здраве от 1973 г., който също не ползва 
понятието за риск (и сродни понятия) и който ползва понятието „противоепидемични 
дейности”, „особено опасни заразни болести” и също не дефинира израза „епидемична 
ситуация”.

Законът за изменение и допълнение на Закона за защита от бедствия от 2011 г. използва 
понятието за риск („изследване, анализ, оценка и прогнозиране на рисковете от бед-
ствия”, картографиране на рисковете, риск за критичните инфраструктури; но се гово-
ри и за уязвимост, стратегия за намаляване на риска от бедствия, мерки за намаляване 
на риска от бедствия), но и тук са формулирани по един непрактичен за здравеопазва-
нето начин: 

- „Опасност“ е природно явление или събитие, причинено от човешката дейност, което 
може да причини вредни последици за населението и имуществото му, околната среда, 
икономиката и културните и материалните ценности.

- „Уязвимост“ е показател за степента на податливост на дадена територия или обект 
на различните опасности.

- „Риск“ е вероятност от възникване на вредни последици за населението и имущество-
то му, икономиката и околната среда в резултат на опасността и уязвимостта за да-
дена територия/обект.

- „Анализ и оценка на риска“ е определяне същността и размера на риска като функция на 
опасността, уязвимостта и вероятността.

Основанията да обявим тези взаимосвързани дефиниции за непрактични за сферата на 
публичното здраве, са следните:

На първо място, идеята за опасност е културна идея и е неприложима в управлението 
на рисковете без множество уговорки и уточнения. Тя е свързана с всекидневното разби-
ране за несигурност. При управление на риска опасността е потенциална и поради това 
подлежи на непрекъснати обществени и политически дебати, свързани със субективно-
то усещане за сигурност и несигурност

На второ място, дадената дефиниция за уязвимост също е непрактична в сферата на 
здравето: по историческа инерция тя визира територия или обект, а не уязвими групи, 
общности, институции и мрежи (възрастни, хора с хронични заболявания, медицински 
състав, органи на реда).

На трето място, опитът да се измери и управлява рискът като функция на опасност 
и уязвимост е правилен. По отношение на здравната сфера обаче потенциалната опас-
ност е политически омаловажена, а уязвимостта е непрактично дефинирана, в резултат 
рискът от пандемия не се взема насериозно – споменава се, но не се адресира с политика.

Дори и най-новите документи, приети след присъединяването на България към ЕС, не 
адресират тази неопределеност. Така например Националната здравна стратегия 2013–
2020 използва понятието „ключовите предизвикателства” и въобще не работи с поня-
тие за риск, здравен риск и оценка на риска. Почти нищо не се казва за епидемии нито във 
визията, нито сред приоритетите, съответно – в стратегическите цели и съответ-
ните им политики. Едва при актуализирането на Стратегията за национална сигурност 
през 2018 г. е добавен като нов момент (с. 67) „Съществува риск от ... вероятно увели-
чение на инфекциозните болести, вкл. и на нехарактерни за нашите географски ширини”.

Оценка относно приложимост и полезност

В този смисъл цялото нормотворчество от 1973 г. насам не е успяло да формулира по 
практичен и полезен начин система за измерване на рисковете за публичното здраве. С 
тази оценка се съгласяват националният здравен инспектор и заместник-министърът 
на здравеопазването, които в интервюта заявяват, че българското правителство сис-
темно е подценявало този риск, поради което в ситуация на пандемия сме се оказали 
без необходимите лаборатории, тестове, клинично оборудване, контролни средства 
на граничните пунктове, лични предпазни средства и консумативи в държавния резерв, 
подготвени кадри, мотивирани регионални служители, както и с адекватни оперативни 
планове за действие. Създаденият Национален оперативен щаб е трябвало да се учи в 
движение, т.е. да променя отговора в хода на самия отговор, да се колебае от непропор-
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ционално рестриктивни до неадекватно облекчени мерки, въвеждани чрез излишен закон, 
и непрекъснато променящи се заповеди на министъра на здравеопазването.

Заключение

Огромно нормотворчество, закони, наредби, стратегии и планове, разработвани в 
30-годишен период, се оказват неработещи в ситуация на внесено отвън нововъзник-
нало заболяване. За отговор на кризата се ползват стари, немотивирани санитарни 
структури и неподготвени за епидемията болнични и клинични бази. Това не се случи 
само в България, която разчиташе на СЗО и ЕС да компенсират със знания, протоколи, 
процедури и административни мерки. СЗО обаче не беше на нивото на очакванията 
към нея, а ЕС по принцип не разглежда здравеопазването като обща политика. Нещо 
повече, здравната криза в страните членки доведе до повишаването на нивото на 
други рискове – предимно външнополитически. В концептуално отношение е необхо-
дима промяна: биологичната заплаха се разпознава като природна, но се адресира като 
наводнение или промишлена авария: медицинският отговор е допълващ и подчинен, а 
не водещ и системнообразуващ.

Препоръки

 Необходимо е да се направи систематичен преглед на всички релевантни 
документи и да се дадат еднозначни и непротиворечиви дефиниции на „риск”, 
„заплаха”, „предизвикателство“, „бедствие“, „пандемия“, „епидемия“, „извънредна 
епидемична обстановка“ и други. Трябва да се преосмислят и приемат нормативни 
количествени критерии за обявяване на епидемия.

 Трябва да се преосмисли системата за оценка на епидемичния риск със съответните 
количествени показатели: нововъзникналите заболявания не са вече просто 
потенциална опасност.

 Да не се разчита само на СЗО и ЕС, тъй като в момента всяка от 27-те страни, 
членки на ЕС, ползва собствена система за оценка на епидемичния риск въпреки 
опита за координирана политика на европейско ниво. Това се отнася и до външните 
рискове, както и до вътрешните.

 Самите оценки трябва да бъдат приети не само от министъра на здравеопазването, 
но и от Министерския съвет след разглеждане в Съвета за национална сигурност.

 Трябва да се ревизират и преработят съществуващите планове: а) за намаляване на 
риска; б) за отговор при възникване на епидемична ситуация. Освен на национално, 
областно и общинско ниво подобни плановете трябва да имат и отделните 
организации – болнични, образователни, индустриални, търговски и други. 

РЕГИОНАЛНИ ДИСБАЛАНСИ
Нормативна база за оценка и управление на рискове

Връзката между риска в регионалналното развитие и сигурността е преди всичко в 
това, че води до деградиране на кохезията на нацията в три посоки: а) местната 
власт се изпразва от демократично съдържание, след като почти всичко като финан-
сови средства, данъци и проекти се определя централно; б) части от територията 
се преживяват като изоставени и забравени; в) в столицата и големите градове се 
влошават безработица, криминална престъпност, замърсявания на въздуха и водите 
и други неблагоприятни за сигурността фактори. Едновременно с това през последни-
те години регионалните дисбаланси не са предизвиквали някакви особено разгорещени 
дебати, но през 2020 г. вследствие на пандемията от COVID-19 отново навлязоха в 
дискусиите в ЕС през две теми. На първо място, епидемията не се разви равномерно 
през националните територии, чрез т.нар. дифузно разпределение. На второ място, 
предполага се, че икономическите последици за трайно депресивните райони ще са 
значително по-тежки, отколкото например за центровете на растежа, който риск е 
адресиран чрез съответната част на пакета за възстановяване. В България например 
това се изразява чрез предвидената допълнителна финансова помощ за Северозапад-
ния район. В този смисъл на европейско ниво системата за оценка на риска работи 
добре и е действителна основа при дизайна на регионалната политика.

На трето място, въпреки че практиката на оценка на риска работи добре, системата 
за управление на риска изглежда не особено ефикасна и ефективна: България се забавя в 
процеса на сближаване с развитите страни, членки на ЕС. От една страна, излиза от 
клъстера на балканските страни (Сърбия, Македония и пр.), от друга – е с най-бавен 
темп на настигане от всички страни членки.

Четвърто, беше отчетено като риск, че присъединяването може да увеличи вътреш-
ните неравенства (в Програмата на ООН за развитие за готовността на бизнеса, об-
щините и НПО за участие в кохезионната и регионалната политика на ЕС), и това 
действително се случва.

Нормативна база на регионалното развитие

Българските конституции преди тази от 1991 г. не поставят въпроси и правила от-
носно небалансираното развитие на страната. За Търновската конституция водеща е 
териториалната тема, с която тя започва и на която посвещава цялата първа глава 
„За територията на княжеството” в две основни посоки: „ намаляванье или уголемя-
ванье территорията на Българското Княжество” и вътрешното административ-
но деление на територията. За Димитровската конституция от 1947 г. въпросът 
за целостността на територията и промяната на границите не стои. Отново се 
определят вътрешното административно териториално устройство, единиците и 
органите за управление в тях. Същото е повторено и в Живковската конституция 
от 1971 г. с разликата, че тя отново се връща към „защитата на териториалната 
цялост на страната” (чл. 3.). Едва Конституцията от 1991 г. (чл. 20) постановява, че 
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„държавата създава условия за балансирано развитие на отделните райони на страна-
та и подпомага териториалните органи и дейности чрез финансовата, кредитната и 
инвестиционната политика”.

В целия период, на практика до края на века, регионалните дисбаланси се разглеждат 
предимно в контекста на националната сигурност като рискова сфера, свързана с: а) 
концепцията за пряка външна военна заплаха за територията от страна на съседни 
държави и б) опасността от развитието на вътрешни сепаратистки процеси. Гра-
ничните райони се определят като „застрашени”, тъй като се мислят едновременно 
като външно заплашени от военна интервенция от страна на съседни държави и като 
вътрешно застрашени поради етническия си профил. Така регионалната политика на-
пълно съвпада с отбранителната, граничните рай они се обособяват като затворени 
територии, които действат като буфер при военна интервенция, със силно контро-
лиран външен и вътрешен достъп, поради което не се развива инфраструктурата, 
особено пътната. Ключови гранични селища се превръщат във военни градове с военни 
поделения и с ограничена военна промишленост и съответната заетост. След 1970 г. 
рискът от вътрешен сепаратизъм се адресира и с други средства – политиката на 
насилствена асимилация на малцинства, първоначално с ясно териториално измерение: 
до 1974 г. – в Родопите, в края на 1984 г. – отново в Родопите, януари 1985 г. – в Севе-
роизточна България.

Между последните две конституции се разполага един период, в който централната 
власт – редом с отбранителната политика, а не вместо нея – започва да идентифици-
ра проблеми, опасности и заплахи, свързани с териториалните неравенства, оформили 
се вследствие на интензивна индустриализация и агресивна кооперативна земеделска 
политика и масови миграции от селата към градовете и от цялата страна към столи-
цата. Става ясно, че само с рестрикции от типа на регистрация по местожителство 
не могат да бъдат овладени стихийните процеси на обезлюдяване на големи части 
от страната. Въпросът се разглежда предимно в отбранителен план, тъй като най-
пострадали отново са граничните райони, които по стратегически причини са откъс-
нати от националната инфраструктура. Тези опасности са адресирани първоначално с 
ново административно-териториално деление и създаването на селищните системи 
през 1977 г., както и с инструментите на централното планиране като Генералната 
схема за разположение на производителните сили, Единния териториалноустройствен 
план на Народна република България и Единната система за комплексно обществено 
обслужване. Въпреки промените тенденцията към упадък се задълбочава, което води 
до решение на Политбюро на ЦК на БКП и Постановление № 22 на Министерския съвет 
от 1982 г. за „ускорено социално-икономическо развитие на селищните системи от 
ІV и V функционален тип, от граничните райони и в Странджанско-Сакарския край”. 
По този начин е сложена нормативната рамка на т.нар. териториално развитие и 
териториална политика. Като основни инструменти за адресиране на заплахите са 
предвидени въздействия, които в някакъв смисъл се възпроизвеждат и в съвременна-
та ни регионална политика: изграждане на пътища, водоснабдяване, електрификация, 
инвестиции за създаване на малки държавни предприятия и цехове, пряка финансова по-
мощ за специалисти и производители, субсидиране на пътническите превози, жилищно 
строителство. Говори се директно за привилегии. За всички тези дейности на местно 
ниво трябва да се изработят стратегии, планове и програми – практика, запазена и до 

днес чрез регионалните, общинските и областните стратегии и планове за развитие.

Въпреки приемането на новата конституция през 1991 г. идеята на външни и вътреш-
ни заплахи, както и на централизираното управление чрез единни планове, продължава 
да е водеща в териториалната политика до края на ХХ век. След продължили почти 
десетилетие дебати с приемането на Закона за регионалното развитие през 1999 г. тя 
рязко се отделя от отбранителната политика, демографската политика и политики-
те на идентичността и започва да се мисли от гледна точка на ценности и цели като 
вътрешна междурегионална справедливост и външна евроинтеграция. Това е форму-
лирано в целите на закона (чл. 2) за постигане на регионална конкурентоспособност, 
социална и политическа стабилност чрез 1) създаване на предпоставки за устойчиво 
и балансирано развитие на отделните райони на страната; 2) намаляване на между-
регионалните различия в заетостта и доходите; 3) осъществяване на регионално и 
трансгранично сътрудничество и евроинтеграция.

Законът е част от преговорния пакет за членство на България в ЕС и е признат като 
подходящ и достатъчна основа за участие в структурната и регионалната политика 
на Съюза. Година след постигане на членството е приет изцяло нов закон, който запазва 
ценностната ориентация на предишния. От 2008 г. насам законът е изменян и допъл-
ван 14 пъти, като последният е от март 2020 г. Повечето промени са несъществени 
(напр. „подобряване състоянието на териториите с неблагоприятни социално-иконо-
мически, географски и демографски характеристики”), но има и някои нови моменти 
като „адаптиране към климатичните промени и намаляване на риска от бедствия”.

Анализ и оценка на документите 

Нормативната база от 1999 г. отразява тогавашната ситуация: а) рискът от сти-
хийно и неравномерно развитие вече е назован, например в мотивите на тогавашния 
закон; б) констатирана е практическата невъзможност на българската държава да ад-
ресира този риск (според думите на един от консултантите, проф. Тройнер, държа-
вата няма финансов, административен и кадрови ресурс да провежда самостоятелна 
регионална политика); в) стратегическата ориентация към членство в ЕС се разглежда 
като ресурс на бъдеща регионална политика, за която страната трябва да се подгот-
ви адекватно през следващите 7 години. В предприсъединителния период е очертан и 
още един риск – членството в ЕС да усили силните райони с капацитет и да отслаби 
допълнително слабите райони. 

Това, което се случва след 2007 г. в продължение на два програмни периода, е произвеж-
дането на системни законови промени: през 2008 г. е написан изцяло нов закон, който 
е изменен още през 2008 г., а през 2009 г. е изменен и допълнен още три пъти, после 
– почти ежегодно, през 2014 – още три пъти, после отново почти всяка година до 
2020 г. Редом с това се развихря писането на национални стратегии, регионални стра-
тегии, областни стратегии, общински планове, плюс актуализирането и оценките на 
всички тези планове и стратегии. Тази документна лавина е анализирана през 2019 г. и 
изводите относно преодоляването на междурегионалните и вътрешнорегионалните 
различия и неравенства (както са цитирани в мотивите на закона от 2020 г.) показ-
ват: недостатъчна ефективност в предприетите мерки, голям брой стратегически 
документи, неефективен механизъм за контрол и оценка на стратегическите доку-
менти, допълнителна административна тежест при събирането и обработването 
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на информация за целите на регионалното и пространственото развитие, както и 
наличие на големи диспропорции в развитието и изоставане на българските райони по 
ключови социално-икономически показатели в сравнение с останалите региони в Евро-
пейския съюз.

Като отговор на тази неефективност и бюрократичност, най-новият вариант на 
закона се опитва да подобри качеството на стратегическите документи, да опрости 
процеса на наблюдение, контрол и оценка на стратегическите документи, да намали 
административна тежест и обем на събираната и обработвана информация, да пре-
цизира състава, отговорностите и функциите на звената за управление на регионал-
ното развитие, за да повиши ефективността и ефикасността на тяхната работа.

Оценка от гледна точка на релевантност на нормативната уредба към настоящия 
момент с оглед оценка и управление на рискове

Онова, което мотивите и Законът за регионалното развитие не назовават ясно, но 
се извежда от всички анализи е, че: а) страната като цяло продължава да изостава от 
средното равнище на развитие за ЕС и според индекса на настигането нямаме значим 
напредък; б) че отделните райони също изостават в сравнение със съпоставимите 
европейски райони; в) че вътрешнорегионалните различия продължават да се задъл-
бочават. Въпреки големите финансови ресурси, изградена администрация и обучени 
кадри продължава стихийно развитие, при което населението на страната, предпри-
емачите и експертите се събират в няколко големи населени места. Вследствие на 
това се декапитализират и амортизират изградени активи на по-голямата част от 
територията, а в големите градове се образува дефицит от жилища, училища, детски 
градини, ясли, адекватно медицинско обслужване, места за отдих, транспортна инфра-
структура, градска среда, увеличава се престъпността и безработицата, нараства 
натискът върху социалното осигуряване. 

Продължава трайната тенденция да намалява населението във всички райони и обла-
сти, с изключение на област София-град, където се увеличава. Около 65 % от население-
то е концентрирано в южната част на България, като през последните шест години 
относителният дял на населението в северните рай они намалява допълнително, което 
е ограничаващ фактор по отношение на потенциала им за развитие. Половината от 
населението на България живее в Югозападния и Южния централен рай он, като населе-
нието там е съответно 2108 хил. (29,9 %) и 1417 хил. души (20,1 %). Критично слабо на-
селен е Северозападният рай он с население от 756 хил. души (10,7 %). В София, Пловдив и 
Варна живее повече от една трета от населението на страната (35,0 %). Само област 
София-град увеличава населението си през 2017 г. спрямо 2011 г. с 2,2 %. При всички оста-
нали области има намаление на населението, като най -голямо е за областите Видин – с 
12,6 %, Смолян – с 10,9 %, Враца и Кюстендил с по 10,3 %.

Силно се увеличават различията между Севера и Юга: икономиката на Южна България 
е по-добре интегрирана със Северна Гърция, отколкото със Северна България. Това под-
сказва, че има нужда от нова концепция относно регионалния проблем и неговото адре-
сиране – освен неравномерното развитие на центъра и периферията и града и селото, 
все повече трябва да се отчитат рисковете в неравномерното развитие на Севера и 
Юга. Трябва специално да се отбележи, че днешните политики относно регионалните 
дисбаланси не са се променили концептуално от приемането на първия национален план 

за регионално развитие през 1999 г. Именно в него е заложено развитието на магистра-
лите, но при реализацията му е даден приоритет на „Тракия“, „Марица“ и „Струма“, 
т.е. мащабни инфраструктурни проекти в Южна България. Силно е забавена и подце-
нена автомагистрала „Хемус“, както и връзките между Северна и Южна България чрез 
тунели при Шипка и Петрохан. 

Умерените инвестиции в граничните райони (отварянето им към вътрешността и 
териториите на съседните държави) не доведоха до напредък, но силно забавиха де-
структивните процеси – особено по границата с Гърция. Обратното, при огромни 
инвестиции в селските райони миграцията от селото към града въобще не намалява.

Заключение

Огромно нормотворчество, закони, наредби, стратегии и планове, разработвани в 
30-годишен период, се оказват недостатъчно полезни за редуциране на рисковете, 
свързани с регионалните дисбаланси. Частичен позитивен ефект – забавяне на деструк-
тивните процеси – се наблюдава в граничните райони на Южна България. Ако преди 30 
години стратегическият избор е бил между стихийно развитие или търсене на регио-
нални баланси, сега е момент за: 1) преосмисляне на тенденциите; 2) преоценка на риска 
и 3) преориентиране на регионалната политика спрямо заключенията на 1 и 2.

Препоръки

 Необходима е по-професионална оценка на риска: очаквани загуби при развитието 
на стихийните процеси, пресметнати като производна на вероятност и ефект 
със съответните финансови измерения. 

 Необходимо е сериозно преосмисляне на приоритетите при управлението на 
регионалните рискове. 

 Потребна е оценка на непостигането на целите за ограничаване на риска, които 
се залагат в Националната стратегия, стратегиите на NUTS-2 район, областните 
стратегии и общинските планове. 

 Горното засяга не само регионалните стратегии, но и Националния план за 
развитие на земеделието и селските райони, както и серия секторни планове за 
икономическо и социално развитие. 
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СОЦИАЛНИ ПОЛИТИКИ
Нормативни документи за оценка и управление на рискове

В сферата на социалните дейности и политики попадат следните направления: соци-
ално и пенсионно осигуряване, лични данни, права на човека, хора с увреждания, корпо-
ративна социална отговорност, ветерани и военноинвалиди, закрила на детето, защи-
та от дискриминация, защита от домашно насилие, трудова заетост и безработица, 
професионално образование и обучение, социално включване, социални услуги и подпо-
магане, трудова миграция и мобилност, убежище и бежанци, демографски тенденции и 
политики и др. 

Разработените стратегически документи не се съотнасят тъждествено с изброени-
те направления, което сочи, че са били разработвани според актуални обстоятелства, 
както и по необходимост от синхронизация с международни изисквания.

Традиционно социалното в България се мисли като въпрос за бедността. Това нами-
ра отражение в броя, тематичната разпределеност и акцентите в разработените 
стратегии и наредби. Бедността се идентифицира като основен дефицит и риск за 
страната. Една от слабите страни на българските политики в социалната сфера е 
интегрирането на неравнопоставените групи на пазара на труда и образованието. Тук 
се включва и темата за равния старт.

Анализ на Таблицата за целите на МТСП за 2020 г. (52 стр., 65 цели) показва, че те-
жестта на дейностите и съответно на разходите в различните сфери е съсредото-
чена върху социално подпомагане (целеви помощи), финансиране на проекти на соци-
ални предприятия, осигуряване на обществени трапезарии, включване на безработни 
в активност (но без да се посочва период на мониторинг за задържане на работното 
място), обучение на безработни и др. Обобщено – оптимизиране на системата за соци-
ална подкрепа на най-уязвимите обществени групи. На второ място са цели, свързани с 
подобряването на условията за труд и живот на хора с увреждания, както и създаване 
на центрове за защитена заетост. На трето място са мерки за подобряване на усло-
вията на труд и безопасност на труда в предприятия.

Това, което показва анализът, е, че основната тежест е върху директните социални 
финансирания за сметка на малкото и липсващи законодателни инициативи и провеж-
дането на политики за извеждане и превенция от зависимост. В това отношение е 
видимо, че независимо от широко разгърнатото ветрило на обхванатите социални 
дейности фокусът е по-скоро върху екстензивни, количествено измерими дейности и 
несравнимо по-малко – върху идентифициране на коренните източници на рискове и 
произтичащите от това политики на управление. Тежестта на политиките и мер-
ките, свързани със социалните разслоения и неравенства, следва да бъде разпределена 
поне 50:50 % между превенция и работа с резултатите от тях. В това отношение 
рискът се състои в дисбаланса между работа с причини и работа с резултати.

Следните рискови фактори съществуват в стария Закон за социално подпомагане 
(1999): услугите се предписват от АСП и не могат да се избират според индивидуал-
ните нужди; териториални ограничения, изключване на семейната среда от конкрет-
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ната услуга, липса на взаимодействие между общините, липса на интегрираност в ус-
лугите, административна тромавост и прекъснатост на процедурите за достъп. В 
резултат не се спазват основни човешки права.

Законът за социалните услуги, приет през юли 2020 г., е издържан в дух на превенция и 
работа с рискови фактори и групи, както и с индивидуална оценка на потребностите. 
По отношение на услугите, те ще бъдат за подкрепа, а не центрове за дейности. До 
момента най-слабата страна на стратегическите документи се състоеше в липса на 
индивидуализиран подход, липса на фокус върху качеството на подготовката на социал-
ните работници и отсъствие на интегрираност. В новия закон тези недостатъци са 
преодолени. Следва да се очаква и актуализация на работа с рискове.

Характеристиките на социалната защита в многобройните ù аспекти, разработени 
в държавни стратегии, програми и цели (повишаване на заетостта, намаляване на 
безработицата и неактивността, повишаване на пригодността за заетост на без-
работни и заети лица в съответствие с потребностите в бизнеса, повишаване на 
уменията и др.), са по необходимост обвързани с цифровизацията и дигитализацията 
на основните обществени сфери: икономика, образование, администрация, здравеопаз-
ване и култура. Задача пред националните управления и политики на социална защита 
е да се съобразят и преустроят според рамките на световните и европейски стан-
дарти. 

МТСП би трябвало да създава и провежда политики за бизнеса, повишаването на конку-
рентоспособността на българската икономика, предприемачеството, пазара на тру-
да, усвояването на средства по програми на ЕС във връзка с човешкия ресурс, квалифика-
циите и т.н., които да са обвързани със съвременните потребности за цифровизиране 
на процесите. Както всички останали структури на правителството, МТСП би следва-
ло да обвързва своите стратегии, цели и политики с навлизането на дигиталното уп-
равление. Заетостта и запазването на заетостта са в пряка връзка с дистанционната 
електронна работа, мобилните работни места и съответните компетенции, необхо-
дими за задържането на работа. Подобни политики липсват в нормативните, както и 
в стратегическите документи, което само по себе си е рисков фактор за изоставане 
от моделите на ефективни бизнес и административни системи. В това отношение 
българската социална политика е в голяма изостаналост, тъй като на труда и негова-
та организация се гледа по традиционен начин.

Ефектът от освобождаването на човешкия труд обвързва тясно социалната с обра-
зователната сфера, което предполага междусекторно координиране на националните 
политики в двете посочени области. В това отношение българските стратегии са 
потенциално изложени на риск поради липса на координация и интегриран подход. От 
друга страна, конюнктурни обстоятелства, като пандемията COVID-19, влизат в кон-
текста на тенденциите за роботизиране на процесите и дистанционната работа, 
което е катализиращ фактор за належащи преструктурирания на политики и стра-
тегии. 

Друга зона на риск в социален план е демографската. Най-значима демографска тенден-
ция в развитието на населението е процесът на застаряване. Средната възраст на 
населението в България е сред най-високите не само в Европейския съюз, но и в света. 
Средната възраст на населението нараства устойчиво, като от 40,4 години през 2001 

г. в края на 2014 г. вече е 43, 2 години. Това е обща тенденция, която е идентифицирана 
като рискова в Европа. В България съотношението между влизащите в трудоспособна 
възраст (15–19 г.) и излизащите от трудоспособна възраст (60–64 г.) показва, че всеки 
100 лица, които излизат, се заместват от 62 лица, които влизат. За сравнение през 
2001 г. това съотношение е било 100:124. Демографският дисбаланс е рисков фактор за 
дестабилизиране на социалните системи като НОИ и НЗОК.

Един от спорните социални процеси в България е деинституционализацията на домо-
вете за деца, който е и най-мащабната реформа в страната. Рискови фактори в тази 
област продължават да бъдат: качеството на предоставяните грижи и услуги, рабо-
тата с приемните семейства, превенцията на изоставянето и квалификацията на 
социалните работници. 

Политиките на България, свързани с превенцията и ранното социализиране на риско-
вите социални групи, към които се числят между 8 и 12 % от активното население, 
продължават да са слабо и частично ефективни. Бедността сред населението е над 
20 %, с около 5–6 % по-високо ниво от средноевропейското, което се ситуира между 
10 и 15 %. Децата и възрастните са сред най-застрашените. Бедността сред децата 
е водеща, като немалка част от нея се формира в семей ства с един родител или в 
многодетни семей ства, които често имат малцинствен профил. Възрастните хора и 
пенсионери също допринасят чувствително за бедността в страната. Проблемите 
на пенсионната система са от водещо значение за бедността при възрастните хора. 
Другите високорискови групи са зависими от качеството на образование и процесите 
на пазара на труда. Това са безработните и неактивните. 

Обобщено, ако 1/5 от населението е в риск от бедност, то половината от тях, или 
един на всеки десет, са в риск от дълбока бедност. Именно тази група, която сериозно 
изостава от средната класа, най -малко се влияе от промените в макроикономическата 
среда и на практика е изпаднала в дългосрочна и възпроизвеждаща се бедност. Сред 
най -рисковите групи по отношение изпадането в дълбока бедност са безработните и 
неактивните, а често – и зависимите от тях деца. Ключово тук е, че голямата част 
от дълбоката бедност засяга работоспособно население, което отново препраща към 
образованието и пазара на труда. 

Темите, свързани с активността на възрастните и пенсионерите, са предмет на раз-
работена стратегия, но тя има сериозния недостатък да не обвързва целите и дей-
ностите със здравния статус на населението към края на своята трудова активност. 
Общото здравословно състояние на хората над 55–60 г. възраст е проблем, който е 
рисков по отношение на изпълнението на политиките по заетост в късна възраст. 

Злополучното нератифициране преди 3 години на Истанбулската конвенция е безпре-
цедентно в Източна Европа и не беше оползотворено от разгърнат публичен дебат. 
Реакциите протекоха най-вече в социалните мрежи и бяха силно политизирани. Което 
отвежда към основен рисков фактор в българския контекст на провеждане на социални 
политики: удобното и лесно политизиране на проблеми от национално и над-полити-
ческо ниво. Този феномен е на път да се превърне в български модел за политическа 
употреба на актуални и засягащи цялото общество теми.
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Изводи

 На социалната сфера се гледа като на подпомагаща бедните и маргинализирани 
групи; риск от липса на стимул за интеграция и поддържане на статуса вместо 
извеждане от него.

 Риск от поддържане на безработица вместо политики за работа с бизнеса.

 Липсва интегрираност между политиките за обществено здраве, демографски 
процеси, деинституционализация, активност в късна възраст. 

 Предметът на дейност на национални комисии и агенции, които са на пряко 
подчинение към Министерския съвет (например Националната комисия за борба 
с трафика на хора, Държавна агенция „Национална сигурност” и др.) и в които 
участва зам.-министър от МТСП, е традиционно изпускан и не намира място в 
разработените от МТСП стратегии и планове за действие.

 Липса на достатъчен капацитет и подготвеност на институционалните 
подразделения на МТСП за дигитализация и електронно управление на процесите. 
Това е тема, която е пряко обвързана с КСО и управлението на трудовата заетост 
в бизнеса и с произтичащите от това мерки. 

 Подценяване на киберсигурността – липсват целеви конкурсни програми 
(съфинансиране) за бизнеса. Риск от липса на развойна перспектива в плановете за 
действие на МТСП.

 Остарели модели за икономическа помощ за бизнеса и задържането на работното 
място. 

Препоръки

 Приоритетно извеждане на интегрирани дейности и услуги, които работят с 
процеси, а не с еднократни акции/финансирания.

 Приоритизиране на междусекторните взаимодействия.

 Разработване на модерна визия за работа с рискове.

ЗА РИСКА ОТ МАСОВИ СТРАХОВЕ
 

„Страх ме е.“ Това беше краткият отговор на изключителен педагог професионалист 
на въпроса защо не опровергава фалшификацията със снимка на една страница от ръко-
водство на Световната здравна организация за здравни и образователни професиона-
листи, която се представя за програма за сексуално образование на деца с „ужасяващо-
то откритие“, че деца на 3–4-годишна възраст ще се учат да мастурбират. Страхът, 
че можеш да станеш мишена на най-долна оргия на омраза, обиди и заплахи от агре-
сивно невежествена и зомбирана тълпа, която сякаш овладя социалните мрежи, запу-
ши устите на много смислени хора. Тази автоцензура заглушава разумните гласове по 
редица важни теми като правата на децата, социалните услуги, защитата на жените 
от домашно насилие и немалко още други. А когато си педагог в училище, се добавя 
и страхът, че сред родителите на децата ти може да има представители на тази 
тълпа, които да ти създадат сериозни проблеми и да доведат дори до уволнението 
ти. Но пък мълчанието разширява пространството за разпространяване на фалшива 
информация, която може да повлияе на още повече хора.”22

Започвам с този пример, защото той е показателен за отказа да се обвържат ин-
ституциите с документ, който не е „сътворен“ от българското законодателство. 
Този аргумент дори беше привлечен като щит срещу Истанбулската конвенция, под 
предлог че в българските закони има достатъчно текстове, които защитават срещу 
домашното насилие.

Отказът на България да ратифицира Истанбулската конвенция и несъстоялият се де-
бат около нея сa пример за силна политизация. Документът се превърна в арена за 
всякакви заплахи и спекулации и генерира всевъзможни страхове у родители, бъдещи 
родители, педагози, психолози и учители. Страхът е двоен: ще ни отнемат правото 
сами да възпитаваме децата си и ще ги обучават насилствено на извратени сексуални 
практики с цел да ги направят възприемчиви към различна от биологичната полова 
принадлежност.

Липсата на институционално внимание към масовите страхове е фрапираща. Нещо 
повече, в нормативните документи темите като деинституционализацията на деца-
та, на хронично психично болните, социализацията и превантивната грижа за рискови-
те обществени групи (деца, самотни възрастни и самотни майки, жертви на насилие 
и трафик на хора, имигранти, затворници, деца, лишени от родителски грижи, хора с 
ограничени физически и когнитивни способности, крайно бедните и т.н.), включени в 
Закона за социалните услуги, са представени инвентаризационно и количествено. Към 
тях са разработени съответните планове за действие, програми и дори „политиче-
ски“ документи, от метричните показатели на които грижливо убягва феноменът за 
обществените вредности, свързани със страховете. Както и компрометирането на 
самите тези стратегии и планове при наличието на факторите, генериращи общест-
вено споделен страх: фалшиви новини, политически и идеологически (зло)употреби, 
предразсъдъци, пасивна активност на медиите, които третират темите, без да ги 
анализират, реферират и филтрират. 

22  Цитат от социална мрежа: Georgi Apostolov, ЗА по-добра държава НА децата ни!
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Един от големите рискове да не се третира нормативно феноменът „масов страх“ е 
плановете за действие да се оказват системно неефективни и това да се прикрива зад 
цифри и създаване на нови институционални центрове, агенции, комисии и др., което е 
една от слабостите на управлението в България изобщо.

Изводи

 Социалнопсихологическите аспекти на работа с рискове не са застъпени в 
нормативни документи.

 Непозната или крайно неразвита е перспективата на масови страхове, тяхното 
формиране и развитие и превръщането им в рисков фактор.

Препоръки

 Въздействието на социалнопсихологически фактори, каквито са масовите 
страхове, върху сигурността, трябва да стане обект на експертен и публичен 
дебат.

 Едва по-сериозни изследвания ще покажат дали тези аспекти на сигурността 
трябва да се отразят в нормативни документи.

РЕФЕРЕНТНИ ДОКУМЕНТИ ПО ОТДЕЛНИТЕ ТЕМАТИЧНИ ДОКЛАДИ: 

Институции

Конституция на РБ
Концепция за национална сигурност от 1998 г.
Стратегия за национална сигурност от 2011 г. 
Актуализирана стратегия за национална сигурност от 2018 г. 
Стратегия за противодействие на радикализацията и тероризма
Национална стратегия за киберсигурност „Киберустойчива България 2020”
Закон за защита на класифицираната информация
Закон за управление при кризи
Закон за защита при бедствия
Закон за управление и функциониране на системата за защита на националната сигурност
Закон за противодействие на тероризма
Закон за мерките срещу изпирането на пари
Закон за Министерството на вътрешните работи
Закон за Държавна агенция „Национална сигурност”
Закон за Държавна агенция „Разузнаване”
Правилник за прилагане на Закона за защита на класифицираната информация
Правилник за прилагане на Закона за Министерството на вътрешните работи
Правилник за прилагане на Закона за Държавна агенция „Разузнаване”
Правилник за прилагане на Закона за Държавна агенция „Национална сигурност”

Външна политика

Закон за Дипломатическата служба 
Устройствен правилник на Министерството на външните работи
Професионален кодекс на служители в дипломатическата служба
Наредба № 1 от 14.10.2013 г. за кариерното развитие на дипломатическите служители и 
ротацията на служителите в дипломатическата служба
Наредба № 1 от 17.07.2008 г. за условията и реда за атестиране на дипломатическите слу-
жители
Наредба № 2 от 17.07.2008 г. за условията и реда за провеждане на конкурсите за диплома-
тическите служители
Наредба № 3 от 17.07.2008 г. за условията и реда за организиране и провеждане на обучения 
от Дипломатическия институт към министъра на външните работи
Наредба относно реда за назначаване и приемане на почетни (нещатни) консулски длъж-
ностни лица
Инструкция № 1 от 5.01.2007 г. за прилагане на Наредба относно реда за назначаване и прие-
мане на почетни (нещатни) консулски длъжностни лица
Наредба за командировъчните средства при задграничен мандат
Закон за държавния протокол
Правилник за прилагане на Закона за държавния протокол
Закон за международните договори на Република България
Закон за чужденците в Република България
Закон за влизането, пребиваването и напускането на Република България на гражданите на 
Европейския съюз и членовете на техните семейства
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Наредба за условията и реда за издаване на визи и определяне на визовия режим
Правилник за легализациите, заверките и преводите на документи и други книжа
Постановление № 85 на МС от 17.04.2007 г. за координация по въпросите на Европейския 
съюз

Отбрана

Концепция за системата за планиране, програмиране и бюджетиране. Методика за раз-
работване на програми в Министерството на отбраната и Българската армия (София: 
Военно издателство, 2001 г.). 
Закон за вътрешния одит в публичния сектор (2006): https://lex.bg/en/laws/ldoc/2135519287 
Закон за отбраната и въоръжените сили на Република България (2009): https://mod.bg/bg/
doc/zakoni/20200424_ZOVSRB.pdf 
ISO/IEC Guide 73:2009. Risk management – Vocabulary, 2009: https://www.iso.org/standard/44651.
html 
Модел за управление на риска при планиране на отбраната и въоръжените сили (2011): 
https://www.mod.bg/bg/doc/programi/20110516_ModelRisk.pdf 
Закон за военното разузнаване (2015): https://mod.bg/bg/doc/zakoni/20200617_ZAKON_za_
voennoto_razuznavane.pdf 
Закон за управление и функциониране на системата за защита на националната сигурност 
(2015): https://www.parliament.bg/bg/laws/ID/15270 
Ръководство за планиране, програмиране, бюджетиране, изпълнение и отчет на отбрани-
телните програми в МО, структурите на пряко подчинение на Министъра на отбраната 
и Българската армия (2015): https://www.mod.bg/bg/doc/programi/20160621_Rykovodstvo_
PPB_MO.pdf 
Стратегия за управление на риска в отбранителните програми на Министерството на 
отбраната, структурите на пряко подчинение на Министъра на отбраната и Българска-
та армия (2015): https://www.mod.bg/bg/doc/programi/20150818_Strategia_upravl_riska_v_
otbranit_progr.pdf 
Закон за противодей ствие на тероризма (2016): https://mod.bg/bg/doc/zakoni/20200617_
ZAKON_za_protivodejstvie_na_terorizma.pdf 
Доктрина на въоръжените сили на Република България (2017): https://mod.bg/bg/doc/
strategicheski/20171211_Doktrina_VS.pdf 
Актуализирана Стратегия за национална сигурност на Република България (2018): https://
mod.bg/bg/doc/strategicheski/20180330_Aktualizirana_SNSRB_2018.pdf 
Актуализирана Отбранителна стратегия на Република България (2018): https://mod.bg/bg/
doc/strategicheski/20180330_Aktualizirana_SNSRB_2018.pdf 
ISO 31000:2018 Risk management – Guidelines: https://www.iso.org/obp/ui/#iso:std:iso:31000:ed-
2:v1:en 
Антикорупционен план на Министерството на отбраната за 2019 г. https://www.mod.bg/
bg/doc/anticorruption/20190213_Antikoruptsionen_plan_MO_2019.pdf 

Околна среда

На сайта на МОСВ са налични всички нормативни документи, цитирани в анализа https://
www.moew.government.bg
Стратегията за национална сигурност на Република България от 2011 г.
Актуализирана стратегия за национална сигурност от 2018 г.

Образование

Закон за народната просвета: https://www.lex.bg/laws/ldoc/2132585473
Закон за предучилищното и училищното образование: https://www.lex.bg/bg/laws/
ldoc/2136641509
Закон за професионалното образование и обучение: https://www.lex.bg/laws/ldoc/2134673921
Наредба за приобщаващо образование от 2016 г. https://www.lex.bg/bg/laws/ldoc/2136927891
Закон за професионалното образование и обучение https://www.mon.bg/upload/18377/
zkn_POO_06112018.pdf
Закон за висшето образование
https://www.mon.bg/upload/22058/zkn_VO_izm25022020.pdf
Закон за насърчаване на научните изследвания
https://www.mon.bg/upload/4054/zkn_nasarchavane_NI_180717.pdf
Закон за развитието на академичния състав на Република България
https://www.mon.bg/upload/18811/zkn_akademichnia-sastav-260219.pdf
Закон за кредитиране на студенти и докторанти
https://www.mon.bg/upload/4056/zakon_kreditirane_studenti_2015.pdf
Национална стратегия за развитие на научните изследвания в Република България 2017–2030
https://www.mon.bg/upload/6527/SStrategy_2030_BG.pdf
Национална пътна карта за научна инфраструктура (2017–2023)
https://www.mon.bg/upload/6528/Roadmap_2017_BG.pdf
Изкуственият интелект в науката и образованието. Идеи за развитието и използването 
на ИИ в образованието и науката
https://www.mon.bg/upload/23352/MON+AI+Doc.pdf
Отчет за дейността на Министерството на образованието (ноември 2014 – декември 
2016)
https://www.mon.bg/upload/6530/otchet_MON_2014_2016.pdf
Стратегия за образователна интеграция на деца и ученици от етническите малцинства 
(2015–2020)
https://www.mon.bg/upload/6532/Strategy_obrazovatelna_integracia_2015.pdf
https://www.mon.bg/upload/6537/STRATEGY_MS_29_09_2014.pdf
Стратегия за развитие на висшето образование в България за периода 2014–2020 г.
https://www.mon.bg/upload/6543/strategia_efektivno_ikt_2014_2020.pdf
Национална стратегия за насърчаване и повишаване на грамотността (2014–2020)
https://www.mon.bg/upload/6545/strategy_literacy_22.10.2014.pdf
Стратегия за развитие на професионалното образование и обучение в България за периода 
2015–2020 г.
https://www.mon.bg/upload/6548/Strategia_POO_.pdf
Национална стратегия за развитие на педагогическите кадри, май 2014 г.
https://www.mon.bg/upload/6550/strategy_razvitie_pedagogicheski_kadri.pdf
Национална стратегия за учене през целия живот за периода 2014–2020
https://www.mon.bg/upload/6562/strategy_LLL_2014_2020.pdf
Стратегия за намаляване дела на преждевременно напусналите образователната система 
(2013–2020).
https://www.mon.bg/upload/6565/strategy_napusnali_obr_sistema_2013_2020.pdf
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Здравеопазване

Законопроект за изменение и допълнение на Закона за защита при бедствия от 2006 г.
Закон за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение 
на Народното събрание от 13 март 2020 г.
Закон за изменение и допълнение на Закона за мерките и действията по време на извънред-
ното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г.
Закон за изменение и допълнение на Закона за здравето, обн., ДВ, бр. 70 от 2004 г.
Наредба № 21 от 18 юли 2005 г. за реда за регистрация, съобщаване и отчет на заразните 
болести 
Национална здравна стратегия 2020
Стратегия за национална сигурност на Република България от 2011 г.
Актуализирана стратегия за национална сигурност на Република България от 2018 г. 

Регионално развитие

Конституция на Българското княжество от 1879 г.
Конституция на Народна република България, 1947 г.
Конституция на Народна република България, 1971 г.
Протокол № 260 на Политбюро на ЦК на БКП от 1982 г. 
Анализ на състоянието и тенденциите за промени в обхвата на районите от нива 1, 2 и 
3 в Република България в контекста на общата класификация на териториалните единици 
за статистически цели в Европейския съюз, МРРБ, „ФРМС Консулт“ ЕООД, София, ноември 
2013 г.
Индекс на настигането: 2019 https://osis.bg/?p=3600
Постановление № 22 на Министерския съвет от 10 май 1982 г. за ускорено социално-ико-
номическо развитие на селищните системи от четвърти, пети функционален тип, от 
граничните райони и от Странджанско-Сакарския край през Осмата петилетка и до 1990 г. 
Междинна оценка на Националната стратегия за регионално развитие на Република Бълга-
рия 2005–2015 г., приета с Протокол № 22.1 на Министерския съвет от 08 юни 2011 г.
Междинни оценки за изпълнението на Регионалните планове за развитие на районите от 
ниво 2 за периода 2007–2010 г., приети с решение на Министерския съвет по Протокол 
№ 28.3 (ЮЗР) от 20.07.2011 г., и решения 29.46 (ЮИР), 29.47 (СЗР), 29.48 (СИР), 29.49 (СЦР) и 
29.50 (ЮЦР) по протокол от 27.07.2011 г.
 Методически указания за разработване на Национална стратегия за регионално развитие 
(2012–2022) г., Регионални планове за развитие, Областни стратегии и Общински планове 
за развитие за периода 2014–2020 г., Заповед №РД–02–1402 от 22.11.2011 г. на министъра 
на регионалното развитие и благоустройството
Национална концепция за пространствено развитие за периода 2013–2025 г., приета с 
решение на Министерския съвет по Протокол № 47.61 от 19.12.2012 г.
Национална стратегия за регионално развитие на Република България за периода 
2012–2022 г., приета с Решение № 696 на Министерския съвет от 24.08.2012 г.
Правилник за прилагане на Закона за регионалното развитие, приет с ПМС № 216 от 
2008 г., последни изм. и доп., 2020 г. 
Предварителни оценки на РПР на районите от ниво 2 за периода 2014–2020 г.
Регионален план за развитие на Северен централен район от ниво 2, приет с 
Решение № 461 на Министерския съвет от 01.08.2013 г.
Регионален план за развитие на Северозападен район от ниво 2, приет с Решение № 459 на 
Министерския съвет от 01.08.2013 г.

Регионален план за развитие на Североизточен район от ниво 2, приет с Решение № 460 на 
Министерския съвет от 01.08.2013 г.
Регионален план за развитие на Югозападен район от ниво 2, приет с Решение № 457 на 
Министерския съвет от 01.08.2013 г.
Регионален план за развитие на Югоизточен район от ниво 2, приет с Решение № 458 на 
Министерския съвет от 01.08.2013 г.
Регионален план за развитие на Южен централен район от ниво 2, приет с Решение № 462 
на Министерския съвет от 01.08.2013 г.
Социално-икономически анализ на районите в Република България, София, НЦТР, 2019 
Стратегия за национална сигурност на Република България от 2011 г.
Актуализирана стратегия за национална сигурност на Република България от 2018 г.

Социална политика

Стратегия за Корпоративна социална отговорност 2019–2023 г.
Протоколно решение № 36 от заседание на МС от 28 август 2019 г.
План за изпълнение на Стратегията за Корпоративна социална отговорност 2019 г.
План за изпълнение на Стратегията за Корпоративна социална отговорност за периода 
2020–2021 г.
Актуализирана стратегия по заетостта на Република България 2013–2020 година
Национална стратегия за детето 2008–2018 г.
Национална стратегия за намаляване на бедността и насърчаване на социалното включва-
не 2020
Национална стратегия за дългосрочна грижа
Национална стратегия „Визия за деинституционализацията на децата в Република Бълга-
рия”
Национална стратегия за демографско развитие: http://www.strategy.bg/FileHandler.
ashx?fileId=3009
План за действие за изпълнение на Националната стратегия „Визия за деинституционализа-
цията на децата в Република България”
Национална програма за безопасност и здраве при работа 2018–2020
Отчет за изпълнение на Националната програма за безопасност и здраве при работа 
2018–2020 г. към 31.12.2018 г.
Междинен отчет за изпълнение на Националната програма за безопасност и здраве при 
работа 2018–2020 г. към 31.12.2019 г.
Закон за социално подпомагане
Закон за социалните услуги
Закон за хората с увреждания
Кодекс за социално осигуряване
Кодекс на труда
Семеен кодекс
Административнопроцесуален кодекс
Закон за защита на личните данни
Закон за защита на класифицираната информация
Закон за електронния документ и електронните удостоверителни услуги
Закон за авторското право и сродните му права
Закон за електронната идентификация
Закон за киберсигурност
Закон за предприятията на социалната и солидарна икономика
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Закон за хората с увреждания
Закон за личната помощ
Закон за администрацията
Закон за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните 
(Загл. изм. – Изв., бр. 11 от 1961 г.)
Закон за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2020 г.
Закон за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2019 г.
Закон за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2018 г.
Закон за ветераните от войните на Република България (Загл. доп. – ДВ, бр. 105 от 2016 г.)
Закон за военноинвалидите и военнопострадалите
Закон за гарантираните вземания на работниците и служителите при несъстоятелност 
на работодателя
Закон за данъците върху доходите на физическите лица
Закон за достъп до обществена информация
Закон за държавния бюджет на Република България за 2017 г.
Закон за държавния служител
Закон за закрила на детето
Закон за защита от дискриминация
Закон за защита от домашното насилие (Загл. изм. – ДВ, бр. 102 от 2009 г., в сила от 
22.12.2009 г.)
Закон за здравното осигуряване
Закон за здравословни и безопасни условия на труд
Закон за инспектиране на труда
Закон за интеграция на хората с увреждания
Закон за информиране и консултиране с работниците и служителите в многонационални 
предприятия, групи предприятия и европейски дружества
Закон за корпоративното подоходно облагане
Закон за кредитиране на студенти и докторанти
Закон за малките и средните предприятия
Закон за медицинските изделия
Закон за Министерството на вътрешните работи
Закон за насърчаване на заетостта
Закон за отбраната и въоръжените сили на Република България
Закон за правната помощ
Закон за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси (Загл. изм. – ДВ, бр. 97 
от 2010 г., в сила от 10.12.2010 г.)
Закон за професионалното образование и обучение
Закон за публичните финанси
Закон за пътищата
Закон за ратифициране на Договора между Република България и Република Молдова за 
социално осигуряване и Договор между Република България и Република Молдова за социално 
осигуряване
Закон за ратифициране на договора между Република България и Руската федерация за соци-
ална сигурност
Закон за ратифициране на Спогодбата за социална сигурност между Република България и 
Република Корея
Закон за семейни помощи за деца
Закон за социалните услуги
Закон за социално подпомагане

Закон за трудовата миграция и трудовата мобилност
Заповед № РД01-47/17.01.2017 г. за утвърждаване на Списък на икономическите сектори, 
включващи дейности, изпълнението на които зависи от смяната на сезоните
Закон за убежището и бежанците
Закон за уреждане на колективните трудови спорове
Закон за установяване на трудов и осигурителен стаж по съдебен ред
Тарифа за таксите за социалните услуги, финансирани от държавния бюджет

Социална психология

Национален план за действие в изпълнение на Националната стратегия за насърчаване и 
повишаване на грамотността през периода 2015–2016
Национална стратегия за детето 2008–2018 г.
Национална стратегия за намаляване на бедността и насърчаване на социалното включва-
не 2020
Национална стратегия за дългосрочна грижа
План за действие за изпълнение на Националната стратегия „Визия за деинституционализа-
цията на децата в Република България”
Закон за социалните услуги
Закон за хората с увреждания
Закон за личната помощ
Закон за закрила на детето
Закон за защита от домашно насилие 
Закон за интеграция на хората с увреждания
Закон за убежището и бежанците
Закон за борба с трафика на хора
Закон за здравето
Закон за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение 
на Народното събрание от 13 март 2020 г.
Закон за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните.
Национален план за действие в изпълнение на Националната стратегия за насърчаване и 
повишаване на грамотността през периода 2015–2016
Закон за равнопоставеност на жените и мъжете
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