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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 институционалните политики“ е да помогне за решителна реформа на полити-
ките за сигурност и настройване на релевантните институции към модерен тип 
оценка на рискови фактори и превантивни действия.

„Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Фонд „Активни граждани 
България“ по Финансовия механизъм на Европейското икономическо простран-
ство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Фондация 
„РискМонитор“ и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този до-
кумент отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европей-
ското икономическо пространство и Оператора на Фонд „Активни граждани Бъл-
гария“.
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УВОД

Настоящият доклад е посветен на практики по управление на рискове от раз-
лични институции в няколко ключови сектора на държавното управление. Той 
е продължение на доклад от 2020 година, в който бяха изложени резултатите 
от изследване на нормативната база, регулираща управлението на рискове.

Общата предпоставка на двете изследвания се свежда до твърдението, че 
в съвременната среда управлението на рискове е органична част от всяко 
държавно управление. Що се отнася до управление на рискове в частния сек-
тор, то се развива и регулира по естествен начин, от самите пазарни механи-
зми, целите на фирмите като частни дружества. Рисковата проблематика в 
частния сектор е най-сериозно развита във финансовите структури – банки, 
застрахователни дружества, финансови групи, инвестиционни фондове и пр. 
Но в обществения сектор подобна регулация не само отсъства, но и не е по 
дефиниция възможна.

В публичния сектор и неговите структури, държавните институции, раз-
витието както на нормативна база, така и на практики по управление на 
рисковете зависи в голяма степен от общата развитост и зрялост на ин-
ституционалната система. В този план българските институции изостават 
в двете измерения, както по отношение на нормативната осигуреност на 
управлението на рискове, така и в практиките и превръщането на оценките 
за риск и редукцията на рискове в рутинна практика.

Предлаганият доклад е структуриран аналогично на предишния. Той съдържа 
основни изводи от изследване на определени сектори, както и препоръки за 
бъдеща работа. Целта на авторския екип беше да направи анализ и оценка на 
управлението на рискове в съответните институции безотносително или в 
относителна независимост от регулативната база. Двете измерения се при-
покриват и не е възможно напълно да се отделят и представят изолирано. 
Затова по-скоро говорим за измерения на една и съща задача, управлението на 
рискове, или за поставяне на акцента в изследванията върху едната от двете 
страни. 

Общият извод, който следва от наблюдението, анализа, оценката на различ-
ните сектори, може да се формулира като продължение на извода от доклада 
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за нормативната база, с променена перспектива към самата практика, рабо-
тата на институциите с рискове и рискови фактори. Той е приблизително 
следният: 

работата по идентификация, анализ, оценка на рискове и рискови фактори от 
българските институции (а) изостава в сравнение с развитите страни, (б) не 
е целенасочена и обособена задача на институциите, с малки изключения, (в) 
не е координирана на нужното ниво и необходимата точност между отделни 
сектори и институции, а това (г) затруднява развитието на работата по 
управление на рискове в цялост.

Изследването обаче установява изключения от този извод, които са посочени 
в изводите по сектори в началото на доклада. От тази гледна точка препо-
ръките, които могат да се направят по един общ и недотам строг начин, се 
отнасят до екстензивно развитие на рисковата проблематика и преноса на 
осмислени практики между сектори. Необходимо е рисковата тематика, как-
то е развита в някои сектори, да бъде приета или преведена в други и усвоена 
в тях. Към тази обща препоръка може да се добави изискването за уточняване 
на термини, изграждане на по-точен език на рисковата проблематика и спе-
циален фокус върху работата с рискове. По-конкретни препоръки са дадени в 
началото на доклада и в съответните доклади по сектори.

ОСНОВНИ ИЗВОДИ

Институции на сигурността

 По отношение на някои рискови сфери действията на институциите са 
координирани, което е условие за ефективно управление на рискове.

 Все още преобладава изолирана работа с рискове, през конкретни мерки на 
институции за редуцирането на риск.

 Термини като риск, опасност, заплаха не се разграничават, а се употребяват 
като взаимнозаменяеми.

 Рисковете се управляват по-скоро по предварително зададени схеми, зала-
гат се определени рискове и се предприемат мерки спрямо тях.

 Управлението на риска е разработено повече чрез системата за вътрешен 
одит с оглед рисковете за самата институция и ефективността ù.

 Акцентира се върху идентифицираните външни рискове и заплахи, много 
слабо върху оценка на вътрешната уязвимост на страната.

Външни работи

 Независимо че България е особено податлива на бързо развиващи се глобални 
и регионални тенденции, национална оценка на риска не се изготвя. 

 На високите равнища на вземане на външнополитически решения по-лесно 
се поемат рискове в търсене на сравними печалби, докато на равнището на 
МВнР и на Дипломатическата служба решенията са предимно да се избегнат 
загуби. 

 Интегрирана система за мениджмънт на риска в решенията и действията 
на различните външнополитически актьори няма и не се обсъжда. 

 Няма индикации за подобряване на координацията между основните орга-
низации с отговорности за решенията и действията по външната политика. 

 Отсъства взаимодействие на институциите с гражданския сектор и биз-
неса за работа с рискове в широкото външнополитическо портфолио.
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Отбрана

Планирането на отбраната и въоръжените сили трябва да започва и 
завършва с мениджмънт на стратегическия риск, но относително добре 
изградената система за мениджмънт на риска в програмите на МО не 
достига до това равнище.

Рискът е второстепенен въпрос при вземането на важни дългосрочни и 
оперативни решения.

Оценките за риск стават уязвими при преминаване от гражданско-военната 
експертиза към политическите съображения, което влияе отрицателно на 
качеството на решенията.

Икономика, енергетика, финанси

 Реформата в практиките за управление на рисковете е по-скоро иницииран 
отвън процес, базиран на анализите и препоръките на международни 
институции.

 Често прилагането на готови решения отвън е формално и води до 
създаването на неработещи норми и формализиране на несъществуващи 
практики.

 При реформиране на практиките за управление на рисковете не се осигурява 
достатъчно участие на представителите на гражданското общество.

Околна среда

 Недостатъчна или напълно отсъстваща е координацията по управление-
то на ключови рискове. Например управлението на водите се разпределя 
между шест министерства: икономика, енергетика, регионално развитие, 
екология, земеделие, а здравеопазване има контролни функции.

 Отслабена е ролята на националната система за управление при кризи. 
Правомощията и финансовите й инструменти са недостатъчни за 
осигуряване на актуална информация за рискове и провеждане на координация 
при прилагането на действителна превантивна политика. Тази система 
през последните 10 години е систематично обезценявана и обезвластявана.

 Ниска е степента на  прозрачност, необходима за да постигане на полити-
чески, медиен и граждански натиск за ранно известяване на рисковете и 
релевантността на приеманите мерки. В частност данните за състоянието 
на водните басейни и прогнозите за тяхното развитие трябва да са 
публични.

Образование

 Несистемното управление на училищната мрежа (училища в малки населени 
места с лошо качество на образованието) е индикатор за рискове в постигането 
на целта повишаване на качеството на образованието в средните училища.

 Капсулирането на средните училища по социален признак (разграничение 
на ученици с български и небългарски произход) е риск, който не е ефективно 
управляван. 

 Неидентифициран е рискът от недооценяване на ролята на хуманитарните 
дисциплини в реформите на учебните програми. 

 Идентифициран е рискът от ниската степен (50 %) на дипломиране във 
висши училища (ВУ), но не са набелязани мерки за преодоляването му.

 Рискът от идентифициране на тази връзка между ВУ и бизнес е относително 
преодолян, тъй като проблемът е посочен в стратегията за висшето 
образование. Липсват целенасочени мерки за редуцирането му.

 Риск от разминаване на цели и мерки за развиване на научната дейност чрез 
профилиране на научни ВУ и увеличаване на програмите на чужд език. 
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Здравеопазване

 Пандемията показа пропукванията както в системата за управление на 
рискове и кризи, така и в самата национална здравна система.

 Цялостните измерими резултати сочат скромен успех на правителството 
да се справи с кризата по два ключови показателя: висока смъртност и нисък 
дял на ваксинираните.

Регионално развитие

 Ако се запази Програмата за развитие на регионите в сегашния ù вид, 
има риск страната да продължава да е по-замърсената, по-откъснатата, по 
асоциалната и отчуждената от гражданите в Европа.

 Системата за проследяване на регионални рискове е добре разработена и 
плановите документи са добра основа за практически действия.

 Във всекидневната практика на отговорните институции няма систе-
матични дейности за постигането на целите.

 Констатират се концептуални грешки и скъсване на връзката между анали-
тичната фаза за оценка на риска, плановата фаза за набелязване на действия по 
смекчаването му и оперативната фаза на приложение на мерките.

Социална политика

 Неефективното управление на риска от социално изключване се основава на 
заложени критерии (доходи, ТЕЛК и др.), а не на индивидуални нужди.

 Министерството на труда и социалната политика (МТСП) се занимава прио-
ритетно със собственото си реформиране, с привеждане на стандартите си 
според международни договори и спогодби, с въвеждане на антикорупционни 
мерки в дейността си, с внасяне на законопроекти в МС, вследствие на което 
съществува риск от пренебрегване и недостатъчен капацитет за социални 
дейности по същество (безработица, социално изключване, рискови групи и 
др.).

 Липсата на данни за задържане на професионална позиция след намиране 
на работа е рисков фактор, който е пренебрегнат от управлението на 
безработицата.

 Ниските цели, заложени в програмите (обхваната непредставителна част 
от всички безработни), са пример за неефективно управление.

 Не е идентифициран рискът от употребата на изплащането на добавки към 
пенсиите за политически цели (компрометиране на пенсионната система).

Социална психология

 Тематичните области от социално-политическия спектър не са отделени 
едни от други, а действат синергично, което усложнява работата с рискове и 
изживяването на риск.

 Страховете от изпадане от здравноосигурителната система или от систе-
мата за социални помощи (прогресивно обедняване), които корозират дове-
рието в институциите, не се посрещат като риск.

 Съществена е ролята на медиите за създаване условия за преживяване на 
рискове и заплахи, а те не могат да се контролират. 

 Липса на мерки за управление на рискове, свързани с разпространението на 
националистически и ксенофобски нагласи.
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ПРЕПОРЪКИ

Институции на сигурността

 Стратегическото планиране следва да е целево, а оттам и рисковете да се 
управляват целево. Целите не са достатъчно добре развити в стратегическите 
документи, което се отразява негативно на практиката и на самите институции 
за сигурност. 

 Редуцирането на рисковете изисква интегрирани действия, в противен случай 
всяка от институциите отчита даден резултат, без да става ясно на практика до 
каква степен рискът е минимизиран.

 Въвеждане на по-отчетлива и разбираема за обществото типологизация на риско-
вете и въвеждане на механизми за по-доброто им комуникиране към обществото. 

Външни работи

 Министерският съвет да разработи модел за интегриран мениджмънт на риска 
като непрекъснат, проактивен и систематичен процес за разбиране, управление и 
комуникация на риска от гледна точка на външнополитическите цели и приоритети. 
Мениджмънтът на риска да стане неразделна част от външнополитическия процес 
на вземане и изпълнение на решения.

 Министерският съвет да създаде нормативно регулиран процес за Оценка на 
националния риск като публично-обществен принос към политиката и мениджмънта 
на риска, включително и във външната политика (геополитически рискове). 

 Министерството на външните работи да изготвя публичен документ за 
външнополитическите цели и приоритети на правителството и за подходите 
към постигането им, елемент от който да бъде политиката по отношение на 
рисковете. 

 Министерският съвет да включи нормативно организациите от сектора за 
сигурност и отбрана в междуинституционалния механизъм за изработване на 
външнополитически решения и действия с цел оценка на риска за и от тяхното 
осъществяване. 

 Министърът на външните работи да развие сериозен капацитет в Дипломати-
ческия институт за аналитично поддържане на външната политика, включително и 
чрез оценка на риска. 

 Министърът на външните работи да предложи проект на бюджетна програма 
за стратегически комуникации за целите на външната политика и международната 
репутация на България като публично-обществено усилие.

Отбрана

 Да се установи максимално широк процес на оценка и мениджмънт на риска, така 
че да обхване както политическото, мениджърското и командното равнище в 
Министерството на отбраната (МО) и Българската армия (БА), така и цялостно 
политическата функция „отбрана на страната“.

 Мениджмънтът на риска в отбранителното планиране и при командването на 
операциите да се развие в съответствие с документите и практиките на НАТО. 

 Системата от основни политики и програми да се приведе в съответствие с 
изискванията на планирането на основа на способности и да се повиши приносът 
на оценката на риска за качеството на важните решения. 

 Да се използват широко партньорства на МО с неправителствени, академични и 
корпоративни специалисти за системно усъвършенстване на концепцията, подхо-
дите и използваните техники за мениджмънт на риска.

Икономика, енергетика, финанси

 Продължаване на институционалните реформи, съгласно идентифицираните от 
външни и вътрешни оценки дефицити в практиките за управление на рисковете.

 Нормите да бъдат изпълнявани съгласно духа на закона, а не да се търсят 
„вратички“ и слабости, които да обезсмислят прилагането им на практика.

 Управлението на рисковете да следва принципи за прозрачност, въвличане на 
заинтересованите страни и непрекъсната оценка на въведените норми.
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Околна среда

 Необходима е промяна в координацията по управлението на ключови рискове, 
тъй като управлението на водите например се разпределя основно между шест 
министерства: икономика, енергетика, регионално развитие, екология и земеделие, а 
шестото – на здравеопазването – има контролни функции относно безопасността 
на водите. 

 Това означава, че трябва да се промени институционалният формат и да се засили 
ролята на националната система за управление при кризи, която да получи повече 
правомощия и финансови инструменти, за да е в състояние 1) да има актуална 
информация за рисковете и тенденциите; 2) да провежда реална координация за 
прилагането на действителна превантивна политика. На практика тази система 
през последните 10 години е систематично обезценявана и обезвластявана. 

 Трябва да се повиши прозрачността, за да се постигне по-голям политически, 
медиен и граждански натиск за ранно известяване на рисковете и релевантността 
на приеманите мерки. В частност данните за състоянието на водните басейни и 
прогнозите за тяхното развитие трябва да са публични.

Образование

 Редуциране на риска от неефективност на оценката на качеството в средното 
образование.

 Управление на риска за ниско качество на образованието в малките селищни 
места чрез решения за създаване на повече средищни училища.

 Въвеждане на мерки за редуциране на риска от недостатъчните цифрови умения 
на учителите.

 Преодоляване на риска от фактора бедност, като причина за невъзможност и 
нежелание за учене. 

 Въвеждане на мерки за превенция и управление на риска от недостига на кадри в 
училищното образование.

Здравеопазване

 В Проекта на Национална здравна стратегия 2021–2030 трябва да се развие цял 
раздел управление на риск от епидемии (сега в текста не се и споменава корона 
кризата, което е тежко недоглеждане от страна на администрацията).

 В средносрочен план да се промени правителствената политика относно 
рисковете от инфекциозни болести: инвестиции в кадри, специализации, 
докторантури, отделения, оборудване. 

 Препоръчително е, но няма да е никак лесно да се промени работата на 
националната система за управление на рискове и кризи, която през последното 
десетилетие е неглижирана, а при последната епидемична криза – напълно 
неизползвана и изместена от извънредно законодателство, институции и мерки.

 Ако СЗО е неефикасна, страната да развие свое собствено епидемиологично 
разузнаване или съвместна с партньорски служби информационна система за ранно 
предупреждение.

Регионално развитие

 В управлението на регионалните рискове в краткосрочен план препоръките не 
могат да се направят.

 Казаното по-горе предполага редизайн на Програмата за развитие на 
регионите 2021–2027. 

 За това обаче няма политическа воля, няма време и няма експертен екип, 
който да го направи.

 В дългосрочен план са необходими промени не толкова в идентификацията на 
регионалните рискове, колкото в стратегията за тяхната превенция и смекчаване:

 Промяна в практиката на консултирането

 Ново райониране

 Ново преориентиране на осите на развитие

 Нови инструменти за координация на секторни политики

 Налага се да разчитаме на повече собствен ресурс за постигане на собствените 
си цели. Европейското финансиране идва с друга представа за региони и с други 
формални изисквания, както и с променящи се схващания относно мерки и 
допустими дейности.
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Социална политика

 Планираните дейности, заложени в Плановете за действие, трябва да са 
балансирани между нормативни документи, вътрешен одит, международни 
споразумения и мерки за социалните групи, застрашени от изключване.

 Оптимизиране на заложените цели, тъй като ниският процент от голяма 
социална група е рисков фактор за валидността на получените резултати. 

 Идентифициране на риска от капсулиране на средните училища.

 Въвеждане на индикатор „задържане на работа“ с цел редуциране на риска от 
несъответни данни.

 Идентифициране на риска от драстично разминаване на нивата между средни и 
висши училища.

 Прекратяване на отпускането на социални помощи извън осигурителната 
система, защото така се появява риск от компрометиране на пенсионната 
система.

Социална психология

 Необходимо е да се идентифицират рисковете от политическа нестабилност и 
липсата на доверие в институциите като фактор за социално дестабилизиране и 
атомизиране на обществото.

 Идентифициране на рисковете от неефективните мерки за повишаване на 
качеството в средното и висшето образование като фактор за последващо 
социално изключване.

 Трябва да се работи върху рисковете, свързващи бедност, социално изключване, 
ниска гражданска култура и възникването на националистически групи и партии.

ИНСТИТУЦИИ В СЕКТОРА ЗА СИГУРНОСТ
Политики и практики за оценка и управление на риска

УВОД

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 „Нацио-
нална сигурност“ (ДАНС), Държавна агенция „Разузнаване“ (ДАР) и Министерството на 
вътрешните работи (МВР). Дипломатическата служба и Министерството на отбра-
ната и въоръжените сили са обект на отделен доклад.

Първият етап от наблюдението на институциите за сигурност в рамките на насто-
ящия проект се състоеше в мониторинг на нормативната база, изграждаща сектора 
за сигурност – конституция, стратегически документи, закони и правилници. Целта 
беше да се проследи доколко те боравят с понятията риск, идентифициране и оценка 
на риска, политиките по неговото управление. Основните изводи показаха, че в пери-
ода 1998–2020 г. секторът за сигурност институционално се променя, настъпват ре-
дица нормативни изменения, но въпреки това той остава една от най-неравномерно 
регулираните сфери. Понятието риск постепенно започва да навлиза терминологично, 
особено след 2015 г. Паралелно с това се развива и проактивното мислене в стратеги-
ите за национална сигурност, настъпва и промяна в терминологията по отношение на 
рисковете и тяхната оценка. Въпреки това обаче нормативната база на институции-
те не отразява това развитие и техните закони продължават да съдържат слабости 
по отношение на ранното сигнализиране и идентифициране, редукцията и третира-
нето на рисковете. Управлението на риска е регламентирано напълно единствено в 
звената за вътрешен одит на институциите. 

Целта на този текст е да направи преглед и оценка на практиките по прилагането на 
стратегическата и нормативна база по отношение на риска и неговото управление. 
До каква степен тя намира отражение в конкретните действия на институциите за 
сигурност, наблюдават ли се съответствия или разминавания и как тези структури 
я прилагат. Проследяват се политиките за сигурност, разработвани и прилагани от 
страна на институциите за сигурност през призмата на тяхната практика в облас-
тта на риска и неговата редукция. 

Текстът борави с публично достъпни документи. Трудността при наблюдението на 
службите за сигурност произлиза от техния характер – специален и секретен, поради 
което част от информацията невинаги е публично достъпна. Сферата на рисковете 
е особено засегната, по-рядко се откриват определени видове документи, като стра-
тегии за управление на рисковете, риск-регистри, оценки на стратегии за управление 
на рисковете. 
1 Чл. 3 от Закона за управление и функциониране на системата за защита на националната сигурност. 
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Текстът осъществява наблюдение на съответните институции в сектора за сигур-
ност, а не на секторни проблеми и дефинирани конкретни рискови сфери. Проследява 
се работата на съответната институция на база различни видове документи – зако-
нодателство, отчети, статистически данни, академични изследвания, медийни публи-
кации. Отделя се внимание на определени сфери, като миграционни процеси, граничен 
контрол, екстремизъм, радикализация, киберсигурност, организирана престъпност, 
защита от бедствия, катастрофи и аварии и пр., които имат пряко отношение към 
защитата на националната сигурност. 

Министерство на вътрешните работи

Макар законовата основа на МВР често да е обект на реформа в периода 1998–2020, 
тя не претърпява особено развитие по отношение на понятията риск и управление 
на риска. Основната дейност на Министерството е насочена към защита на правата 
и свободите на гражданите, противодействие на престъпността, защита на нацио-
налната 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 да съдейства за опазване 
на обществения ред. Отчетната документация на МВР сочи, че в процеса на рабо-
та ведомството постепенно започва да използва нов подход за повишаване ефектив-
ността от дейността на своите структури, който се изразява в постоянен анализ на 
рисковете и заплахите за сигурността на обществото.2 Практическата дейност на 
МВР се придържа към рисковете и заплахите за националната сигурност, дефинирани в 
стратегическите документи. Затова и в годишните отчетни доклади3 на Министер-
ството се отчитат традиционните рискове и заплахи за страната, които влизат в 
неговите сфери на действие – тероризъм, миграционен натиск, различни вътрешни 
аспекти на сигурността (негативни демографски тенденции, отпадане на деца и мла-
дежи от образователната система и др.). По отношение на миграционните политики 
през 2017 г. МВР участва в Национален оперативен щаб за овладяване на рисковете и 
заплахите, възникнали вследствие на увеличения миграционен натиск по границите на 
страната. То е отговорно за прилагането на засилените мерки за охрана на българо-
турската граница. Темата за миграцията периодично излиза в политическия дневен 
ред. От началото на тази година правителствените изказвания например правят 
опит да внушат, че миграционният натиск е „страховит”, използват се изрази като 
„нападат ни отвсякъде – Гърция, Турция”4. Статистическите данни на МВР обаче не 
показват това – действително от началото на годината има увеличение на задържани 
мигранти, търсещи закрила. Според данните задържаните са 888 души5, като най-мал-
ко от тях са при опит да влязат в страната (за същия период за 2020 г. те са били 199). 
Експерти обаче определят подобни изказвания като спекулативни. От една страна, 
защото не е ясно каква би била политиката на Турция в това отношение. От друга, 
2  Публичен отчет на МВР от 2011 г. 
3  Публичността и отчетността на МВР е доста ограничена – на интернет страницата на Министерството могат да бъдат открити 
годишните доклади от 2015 г. насам.

4  Изказване на премиера Бойко Борисов от 4 май 2021 г. 
5  МВР, Седмична информация относно миграционната обстановка в Република България за периода от 19.04.2021 г. до 25.04.2021 г., https://www.
mvr.bg/docs/default-source/planiraneotchetnost/spravka-26-04-2021_internet.pdf?sfvrsn=492a2d9_2.

трудно би могло да се достигне до нивата на незаконната миграция от 2013–2016 г., 
когато тя е значително по-висока. Трето, смята се, че България има репутация по-ско-
ро на враждебна към бежанците държава.6

По отношение на тероризма – в отговор на нарастващата заплаха от тероризъм МВР 
отчита реализирането на адекватна политика за превенция и противодействие. В 
координация с другите служби ведомството участва в разработването на механизми 
и индикатори за идентифициране, наблюдение и оценка на рисковете, минимизиране и/
или ликвидиране на последствията от терористични актове и тяхното предотвра-
тяване, пресичане, разкриване и разследване. МВР работи целенасочено за предотвра-
тяване и противодействие на организираната престъпност, за ограничаване на запла-
хите и негативното въздействие върху средата за сигурност.

Според официалните статистики на институциите, вкл. и на МВР, през последните 
години се наблюдава спад на престъпността. Тук, разбира се, трябва да се отчитат и 
проблемите около високите нива на нерегистрирана и латентна престъпност. За 2020 
г. тази тенденция е валидна и за голяма част от европейските държави, което обаче 
изцяло е свързано с ограниченията около пандемията от COVID-19, наложени във всички 
сфери на обществения живот, както и на засиления институционален контрол. Така на 
практика излиза, че рискът от престъпността е донякъде редуциран, но не става ясно 
на какво се дължи това. Именно тук предстои да се види как Министерството анали-
зира и управлява този риск, защото регистрираният спад на престъпността може да 
се определи като възможно „затишие пред буря” – острата икономическа криза, както 
и фактът, че пандемията принуди голяма част от икономическите емигранти да се 
завърнат на българска територия, вероятно ще окажат влияние.

Политиките за намаляване на риска от бедствия също основна сфера на МВР чрез спе-
циализираната структура, която осъществява защита при бедствия, аварии и извън-
редни ситуации. Нормативната уредба в тази област е многообразна, повече от 40 
закона имат разпоредби, относими към темата. А правомощия по разработване на 
политиката за намаляване на риска от бедствия осъществяват множество органи 
на национално, областно и общинско ниво. Експертни анализи посочват, че тази съв-
купност от институции и консултативни структури създава сама по себе си риск от 
недостатъчна ефективност на процеса (вкл. поради недостатъчна координация, ан-
гажираност и липса на пряка отговорност). Нормативната политика се оценява по-
ложително, тъй като тя обхваща всички фази на цикъла за управление при бедствия 
– превенцията, готовността, реагирането и възстановяването. Посочва се обаче, че 
въпреки законовата регламентация, която поставя важен фокус върху оценка на риска 
и превенцията – все още дейностите по места са свързани основно с възстановителни 
работи вследствие на реално настъпване на определени събития и причинени щети. 
Все още липсва ясно осъзнаване на важността от навременното прилагане на комплекс 
от превантивни мерки на всички нива и от всички участници в политиката. Въпреки 
наличието на нормативни изисквания по отношение на превенцията те невинаги се 

6  Колко страховит е миграционният натиск по границите, https://www.dnevnik.bg/bulgaria/2021/05/07/4206092_kolko_strahovit_e_migrantskiiat_
natisk_po_granicitе



22 

РИСКОВЕ ЗА НАЦИОНАЛНАТА СИГУРНОСТ: ПРАКТИКИ ПО УПРАВЛЕНИЕ НА РИСКОВЕ

23 

прилагат адекватно. С оглед на това се препоръчва да се постави акцент върху оценка-
та на риска и превенцията, които в дългосрочен план ще подпомогнат намаляването 
на загубите, обхвата и размера на причинените щети.7

Отчетността на МВР значително се подобрява през годините. Пропуск на този вид 
документи обаче е, че повече изглеждат като констатация на определени проблеми, 
липсва оценката на рисковете и какви конкретни действия се предприемат за тях-
ното минимизиране. Вследствие на това изглежда, че заключения за управлението на 
рисковите процеси се правят и отразяват повече през статистическите данни, от-
колкото през разработването на конкретни планове, които да описват съответните 
рискове и да предвиждат мерки за тяхното редуциране или преодоляване на послед-
ствията. 

МВР разполага с разработени стратегически документи, които описват целите на 
Министерството (от 2015 г. насам). По съдържание те са сравнително идентични и 
се въртят около дейността по предотвратяване на различни видове престъпления. 
Рисковата тематика и управлението на риска са слабо засегнати, акцентът е поста-
вен върху противодействието на конвенционалната и организираната престъпност 
(трафик на хора, на наркотици, контрабанда, киберсигурност), на незаконната мигра-
ция, повишаване на способностите за осигуряване на защита на населението и инфра-
структурата при пожари, бедствия и други извънредни ситуации. От 2020 г. се наблю-
дава известна промяна, тъй като се вкарва и компонент „проактивни и превантивни 
действия срещу конвенционалната престъпност и опазването на обществения ред, 
като се набляга на дейността по ежемесечен мониторинг на средата за сигурност и по 
линия на определен тип престъпления”. Разработването на подобни институционални 
стратегически документи може да бъде окачествено като положителна стъпка, тъй 
като дефинирането на целите на една структура е една от отправните точки в упра-
влението на риска. Но поставянето на определени цели изисква и определянето на рис-
ковете, които се крият зад постигането на тези цели. Пропуск на тези стратегически 
документи на МВР е, че не съдържат подобен компонент, т.е. какви са рисковете, 
които могат да възникнат при постигането на конкретните цели, каква е степента 
на тяхната допустимост или недопустимост и как следва да бъдат преодолени. 

7  Доклад от изпълнението на етап 2 – провеждане на пилотен функционален анализ на хоризонтална политика за намаляване на риска от 
бедствия. 

Управлението на риска следва да осигури ефективното функциониране на дадена струк-
тура или организация в условията на рискове или неопределености. С оглед на това в 
МВР е институционализирано звено за вътрешен одит, което идентифицира и оценя-
ва рисковете във ведомството, оценява адекватността и ефективността на систе-
мите за финансово управление и контрол в МВР по отношение на идентифицирането, 
оценяването и управлението на риска от ръководството на МВР.

На интернет страницата на МВР не може да бъде открита Стратегия за управление 
на риска. Намират се отделни стратегии за управление на риска и риск-регистри на 
областни дирекции (Ловеч, Кюстендил), Главна дирекция „Пожарна безопасност“. По-
строени са по стандартна методология и са идентични по съдържание и структура. 
Дефинират риска като „вероятността от настъпването на събитие, което може да 
окаже негативно влияние върху дейността на Дирекцията, поради което е необходимо 
неговото управление. Управлението на рисковете е цялостен процес по идентифици-
ране, оценяване и контролиране на събития или ситуации, които могат да повлияят 
отрицателно върху постигане на целите и въвеждането на необходимите контролни 
действия, с цел ограничаване на рисковете до едно приемливо равнище”8.

На базата на анализа на рисковете те са: стратегически, оперативен, риск за репута-
цията, правен, договорен, финансов, управленски риск, технологичен, екологичен, здра-
вен. Високи рискове, които имат влияние върху постигането на целите на структура-
та, са: „1. Увеличение на конвенционалната престъпност вследствие на акумулирана 
безработица и обезлюдяване на отделни райони. 2. Възникване на непредвидени техно-
логични проблеми с автоматизираните информационни системи на дирекцията, спи-
ране подаването на ел. захранване и др. 3. Здравен риск за служителите при изпълнение 
на мерките за ограничаване разпространението на COVID-19”. 

Прави впечатление, че повечето от присъщите рискове, дефинирани в тези страте-
гии за управление на риска, са по-скоро външни за организацията, възникнали от външни 
за нея фактори. Не се обръща внимание на уязвимостта на самата структура, т.е. 
какви са рисковете, които биха могли да възникнат вътре в нея. Липсват рискове от 
типа на нарушаване на правни и етични норми, риск от криминализация на служители-
те на структурата, риск от политизация, корумпиране и др. 

Държавна агенция „Национална сигурност” 

Възникналата през 2008 г. Държавна агенция „Национална сигурност” преминава през 
няколко етапа на развитие – нейната институционална структура и мандат са мно-
гократно реформирани от различните правителства. Според разпоредбите на закона 
Агенцията е служба по защита на националната сигурност.9 Цялата част от норма-
тивния акт, която се занимава с оперативно-издирвателната дейност, езиково е ори-
ентирана към заплахи за националната сигурност. Въпреки че законодателната база 
слабо развива понятията риск и управление на риска, те присъстват активно в прак-

8  От стратегията на ОДМВР-Ловеч от 2020 г.
9  Чл. 2 от ЗДАНС.
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тиката на Агенцията. Следва да се има предвид, че публичността и прозрачността на 
ДАНС не е еднаква през годините. Това донякъде е разбираемо, тъй като тя е специална 
служба и информацията, с която борави, често пъти е класифицирана. Поради липса-
та на унифициран механизъм и процедура, която да урежда прозрачността и публич-
ността на този тип структури, нейната отчетност силно варира през годините. В 
първите няколко години от създаването ù тя напълно отсъства и годишни отчетни 
доклади не могат да бъдат открити на нейната уебстраница.10 Практиката показва, 
че публичността се предопределя от ръководството на Агенцията – от 2015 г., кога-
то е избран нов ръководител, публикуването на съкратен вариант на отчетите за 
дейността ù е ежегодно.

Работата на Агенцията отразява приоритетите, описани в Актуализираната стра-
тегия за национална сигурност от 2018 г. От годишните отчети на ДАНС става ясно, 
че от 2015 г. тя работи по няколко тематични приоритета/рискове/заплахи, които 
се запазват през годините: международен тероризъм, екстремизъм на нерелигиозна 
основа, миграционни процеси, дейност на чужди служби, финансова сигурност, стра-
тегически обекти, корупционни прояви на лица, заемащи висши държавни длъжности11, 
киберсигурност, международна търговия с оръжие, защита на класифицирана информа-
ция. Предвид спецификата на дейността на ДАНС, голяма част от предприетите мер-
ки за противодействие на установените рискове и заплахи за националната сигурност 
представляват държавна тайна. 

За всеки един от тези елементи се посочват „мерките за противодействие” на съот-
ветния риск. Акцентът е поставен върху превенцията, набирането на изпреварваща 
информация, минимизирането на заплахите и рисковете, ранното сигнализиране на 
процеси и действия, постоянното наблюдение на средата за сигурност. Конкретни 
мерки по тези показатели обаче не се откриват, вероятно поради специфичния секре-
тен характер на службата. Последният отчетен доклад (за 2019 г.) рязко се разгранича-
ва от останалите по отношение на представяне на информацията. Подобрен е и от 
комуникационна гледна точка – рисковете са описани и визуализирани с цел да бъдат 
разпознавани от обществото. 

Подобно на МВР, миграционните рискове са поставени на първо място. ДАНС участва в 
разработения механизъм за мониторинг на миграционния поток с оглед минимизиране 
на рисковете за инфилтриране на членове на терористични формирования; участва в 
Национален оперативен щаб за противодействие на рисковете, свързани с увеличения 
миграционен натиск, чрез информационно обезпечаване и съвместни действия. По от-
ношение на екстремизма на нерелигиозна основа ДАНС акцентира върху превантивния 
подход, като противодействието е ориентирано към придобиване на изпреварваща 
информация с оглед недопускане на прояви, нарушаващи етно-религиозния мир и об-
ществения ред. В сферата на киберсигурността Агенцията осъществява своевремен-
но оценка и анализ на постъпващи в ДАНС данни с цел идентифициране на рисковете 
и заплахите за спиране, неизправно функциониране или разрушаване на ключови еле-
менти и системи от стратегически обекти. Ангажимент на ДАНС за следващите го-

10  От 2008 до 2012 г. докладите са обявени за поверителни и се откриват само решения на НС и МС, с които те се приемат. 
11  Корупцията не присъства в докладите за 2018 и 2019 г.

дини е изграждане и поддръжка на Център за мониторинг и реакция на инциденти със 
значително увреждащо въздействие върху комуникационни и информационни системи 
на стратегически обекти и дейности. По повод казуса с неправомерното разпростра-
нение на лични данни на над 6 млн. души от НАП Агенцията се намесва с последващи 
действия с цел да установи нивото на риск спрямо информационните системи на НАП. 
Предприетите мерки имат за цел намаляване на критичните и експлоатируеми уязви-
мости в информационните системи на приходната агенция. Набелязани са стъпки за 
компенсиране на дефицити в политиките за сигурност, явяващи се предпоставки за 
киберинциденти. Направена е оценка на обстоятелствата и са отправени съответ-
ните препоръки, с акцент върху технологичните и административни специфики. От-
чита се, че в резултат на тези мерки текущият статус на информационните системи 
на НАП е значително променен.

В рамките на финансовата сигурност през 2019 г. ДАНС участва в изработването на 
първата Национална оценка на риска от изпиране на пари и финансиране на тероризма 
(НОР). Тя е резултат от създадена специална междуведомствена работна група, предсе-
дателствана от ДАНС и МВР, и има функции на постоянно действащ орган, отговорен 
за окончателно вземане на решения и надзор в процеса за оценка и управление на риска.12 
Оценката е публикувана през януари 2020 г. Към НОР има и описание на рисковите съби-
тия за изпиране на пари и финансиране на тероризма и разработена Матрица за оценка 
на тези рискови събития. Целта е да се подпомогнат държавните органи и частният 
сектор при извършване на оценка на рисковете от изпиране на пари и предприемане 
на ефективни мерки в тази връзка. В оценката са очертани няколко основни схеми 
за изпиране на пари. Според Закона за мерките срещу изпирането на пари задължени 
лица са множество категории (финансови институции, търговци, счетоводители, за-
страхователи и др.), които следва да отразят рисковете, посочени от Агенцията, в 
своите вътрешни правила, както и да разработят свои собствени вътрешни оценки 
на риска в тази сфера. 

На базата на тези отчетни доклади може да се каже, че ДАНС предприема конкретни 
оперативни действия в различни рискови за страната сфери. Положителен аспект е, 
че в по-голямата си част те се осъществяват в сътрудничество с други структури. 
Въпрос обаче е до каква степен този подход се вписва по оста управление на риска, тъй 
като действията ù се базират на схемата за придобиване на информация и предпри-
емане на конкретни мерки. Реални резултати от нейната дейност има, но не е съвсем 
ясно доколко те могат да послужат за оценка. Данните могат да бъдат сравнявани 
през годините, още повече че приоритетите и сферите ù на действие са едни и същи 
през последните 5–6 години. На базата на тях обаче не може да се прецени до каква 
степен рисковете са редуцирани, защото няма ясна картина каква част от риска/за-
плахата представляват те. 

12  За изготвянето на НОР междуведомствената работна група използва безвъзмездно предоставена от Съвета на Европа Методология за 
национална оценка на риска от изпиране на пари и финансиране на тероризма. Частите, които не съдържат класифицирана информация, са 
публично разгласени (под формата на Резюме на НОР) с цел по-общо разбиране за рисковете от изпиране на пари и финансиране на тероризъм 
и предприемането на общи и целенасочени мерки за ограничаването им.
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През последните месеци Агенцията навлиза широко в публичното пространство. Ка-
зусът с т.нар. „руски шпиони” от март 2021 г.13 и излизането на ръководителите на 
ДАНС в неплатен отпуск за няколко месеца малко след назначаването на служебното 
правителство през май т.г., неминуемо извежда Агенцията на политическата сцена. 
Прокрадват се съмнения доколко тя е политически независима, от една страна, а от 
друга, въпросът е пряко свързан с управлението на рисковете по отношение на самата 
институция. В същото време в експертната общност се изразяват опасения, че сама-
та тя се превръща в риск за националната сигурност. Някои от причините за това са: 
системно нарушаване на закона за ДАНС, отнасящ се до предоставянето на еднаква по 
обем и съдържание информация на президента, на министър-председателя и на предсе-
дателя на Народното събрание; предоставяне на невярна информация на съюзнически 
страни, което нанася щети върху доверието към България и води до провал на съв-
местни операции; отказ от сътрудничество с чужди служби по важни за национална-
та сигурност въпроси; прикриване или недоглеждане на дейността на агентурата на 
враждебни на интересите на България чужди специални служби.14 

Подобно на останалите структури, в Агенцията има Звено за вътрешен одит. От 
годишния отчет за 2016 г. става ясно, че ДАНС има разработени Стратегия за управле-
ние на риска и в изпълнение на тази стратегия и Риск-регистър на ДАНС за 2018–2019 
г., както и Доклад за състоянието на управлението на риска в ДАНС. Не са публично 
достъпни. 

Държавна агенция „Разузнаване” 

Създадената през 2015 г. ДАР има за мисия защитата на националната сигурност и 
интересите на страната чрез информационно-аналитично осигуряване в областта на 
асиметричните заплахи, външната политика и икономическата сигурност. Придобива 
и обработва информация за рисковете и заплахите за националната сигурност. Норма-
тивната ù база не развива концепцията за управление на риска. 

Работата ù по асиметричните заплахи включва придобиване на информация относно 
рискове и заплахи от терористична дейност, проблемите на миграцията, дейността 
на организираната престъпност, дейността на разузнавателните и контраразузна-
вателните служби срещу интересите на страната. Действията ù в тези сфери са 
междуинституционални, което до голяма степен допринася за по-ефективното иден-
тифициране, анализиране и минимизиране на рисковете. 

13  След акция на ДАНС и прокуратурата са арестувани шестима български военни, заподозрени в изнасяне на класифицирана информация в 
полза на чужда държава. Казусът е определен като действие на класическа шпионска група, която е имала за задача да събира изпреварваща 
информация за действията на България и най-вече на НАТО по отношение на Русия, Украйна, Беларус, информация, свързана с дейността на 
Морския координационен център във Варна, както и всякакви други активности на НАТО. 
14  Ноев, Б. Необходими са радикални промени в ДАНС, https://www.mediapool.bg/neobhodimi-sa-radikalni-promeni-v-dans-news321910.html.

Отчетността и публичността на Агенцията основателно са ограничени. От отче-
тите на програмните ù бюджети става ясно, че в рамките на нейната дейност по 
асиметрични заплахи има най-много изготвени информационно-аналитични материали 
(в сравнение с външното политическото разузнаване и икономическата сигурност). За 
2017 – 966 материала, за 2018 г. – 1623 материала. В отчета на програмния бюджет за 
2019 и 2020 г. не са посочени конкретни данни за работата по асиметричните запла-
хи. Споменава се, че дейността ù „не може да бъде материализирана, но допринася за 
обществото, предоставяйки информация, позволяваща противодействие на реални-
те и потенциални рискове и заплахи за националната сигурност… и предотвратяване, 
ограничаване и намаляване на вредите за държавата и обществото от целенасочени 
действия срещу националната сигурност”. Акцент се поставя върху осигуряването на 
изпреварваща информация за действия, създаващи рискове и заплахи за суверенитета и 
териториалната цялост, противодействие на международния тероризъм и трансгра-
ничната организирана престъпност, факторите, оказващи катализиращо въздейст-
вие на миграционните процеси. 

Заключение

В сферата на сигурността стратегиите при управлението на риска са основно две – 
превантивна, която набляга повече на изпреварващите и предварителни действия, 
чиято цел е да се избегне проявата на рисковете чрез изграждане на ефективна сис-
тема и механизми за защита, и реактивна/въздействаща, чиято задача е да се въз-
действа върху проявилите се вече рискове и заплахи, за да се минимизират и ограничат 
последиците от тях.15 Практиката на институциите за сигурност показва, че тези две 
стратегии в повечето случаи вървят ръка за ръка, като лек превес има въздействаща-
та стратегия. Наблюдават се вече идентифицирани рискове и заплахи и задача на ин-
ституциите е да предприемат съответните мерки с цел намаляване на негативните 
последици. Превенцията е застъпена не толкова в посока да се попречи на даден риск 
да възникне, колкото да се предотвратят последствията от него. 

От основните документи, институционализиращи службите за сигурност и общест-
вен ред и описващи тяхната дейност, не става ясно какъв е процесът на управление 
на рисковете. Възможно е да съществуват някакви вътрешни правила относно иден-
тификация, анализ, оценка, реакция и наблюдение на риска, но от публично достъпната 
документация и действията на институциите това не става ясно. Подобно на нор-
мативната и стратегическата база, в практиката на институциите се наблюдава 
смесване на понятията риск и заплаха. В почти всички случаи те вървят паралелно. А 
що се отнася до институциите за сигурност, определянето на риск или заплаха е от 
съществено значение за тяхната работа. От това зависи какво би следвало да е пове-
дението на съответната институция и какви мерки би предприела. При риска има по-
вече хипотетичност и вероятността нежеланите събития да се случат е отдалечена 
в бъдещето. Затова той изисква използването на комплекс от мерки в различни сфери 

15  Вж. Георгиев, Ю. Управление на риска в сигурността. София, Изток-Запад, 2015, с. 82. 
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и от различни институции, като в по-голямата си част те следва да са превантивни 
с цел осигуряване на защитата много преди вероятната реализация на риска. При за-
плахата опасността е предстояща и по-осезаема, затова и действията обикновено са 
мигновени, насочени повече към нейното противодействие. Ако се разсъждава в тази 
посока, то може да се каже, че в отчетните доклади на институциите за сигурност 
се създава усещането, че риск и заплаха се използват по-скоро като взаимнозаменяеми 
и те говорят повече за заплахи, отколкото за рискове – миграционни процеси, теро-
ризъм, организирана престъпност, корупционни прояви на висши кадри, радикализация 
и т.н. 

Информираността на обществото, като важен компонент от управлението на риска, 
отсъства в дейността на институциите. Липсва разработена типология на основ-
ните за страната рискове и съществените характеристики за всеки един от тях. 
Това е пречка в развитието на културата на рисковото мислене, не дава възможност 
на обществото да се запознае с характерните за България рискове и как то може да 
участва в тяхната превенция. 

ОСНОВНИ ИЗВОДИ 

 За по-голяма част от рисковите сфери действията на институциите са между-
институционални, което оказва положително влияние върху процесите по тяхното 
управление. 

 В практиката на институциите термините риск и заплаха вървят паралелно и 
не се разграничават.

 Поради липсата на нормативна база, която да регламентира управлението 
на риска, мениджмънтът на рисковите фактори минава през конкретни мерки, 
предприети от страна на институциите за сигурност с цел редуцирането им или 
намаляването на техните последствия. 

 Рисковете се управляват по-скоро функционално – заложени са определени рискове 
и се предприемат мерки спрямо тях.

 Управлението на риска е разработено единствено на ниво институция чрез 
системата за вътрешен одит – какви са рисковете за самата институция и как се 
управляват с оглед ефективното ù функциониране.

 Създава се усещането, че се акцентира повече върху идентифицираните рискове 
и заплахи като външния явления, а не се работи по оценка на вътрешната уязвимост 
на страната.

ПРЕПОРЪКИ

 Стратегическото планиране следва да е целево, а оттам и рисковете да се 
управляват целево. Целите не са достатъчно добре развити в стратегическите 
документи, което се отразява негативно на практиката и на самите институции 
за сигурност. 

 Редуцирането на рисковете изисква интегрирани действия, в противен случай 
всяка от институциите отчита даден резултат, без да става ясно на практика до 
каква степен рискът е минимизиран.

 Въвеждане на по-отчетлива и разбираема за обществото типологизация на 
рисковете и на механизми за по-доброто им комуникиране към обществото. 
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ВЪНШНА ПОЛИТИКА
Практики по управление на рисковете

ПРАКТИКА

Първият доклад от настоящия проект показа, че с изключение на одита, регулации на 
мениджмънта на риска отсъстват както в сферата на външната политика, така и в 
Министерството на външните работи (МВнР) и Дипломатическата служба като ней-
ни основни инструменти.16 В същото време държавните ръководители и длъжностни-
те лица в сектора постоянно се сблъскват с рискови ситуации и вземат политически и 
мениджърски решения17 без адекватна подготовка, организация и поддръжка. Животът 
налага практиката да компенсира тези празнини частично, но със съответния риск за 
националните интереси и сигурност. 

Ценността на съобразяване на външната политика с реалните и възможните рискове 
се вижда най-добре, когато важни решения се вземат не само след всестранен анализ и 
оценка на риска, а и изпълнението продължава да се контролира така, че да не се допус-
не поява на неприемлив риск. Като добър пример в това отношение са политическото 
ръководство и междуведомствената координация при разследването на атентата 
на летище Сарафово (18 юли 2012 г.). В случая бяха поставени две обвързани цели – да 
се проведе международно разследване, което да събере безусловни доказателства не 
само за извършителите, а и за организатора и на тази основа да се постави въпросът 
Европейският съюз да го обяви за забранена терористична организация. Следствените 
и дипломатическите действия бяха проведени успешно, така че по никакъв повод не се 
постави на риск живота на български граждани и трайни национални интереси. В този 
случай идентифицирането, анализът и оценката на риска и взетите мерки намали-
ха „цената“ на външната политика и направиха възможно постигането на заявените 
цели.

Инцидентни прояви на разбиране и отговорно отношение към рисковете във външна-
та политика обаче не компенсират отсъствието на системен подход и съответства-
щи регулации. Дефицитът на модерно знание и разбиране за природата на външнопо-
литическите рискове и за методите за контрол пораждат вторични и съпътстващи18 
политически и институционални рискове, които могат да бъдат избегнати чрез съот-
ветни реформи. 

16  Вж. доклад Рискове за националната сигурност: Нормативна основа, с. 27-31. 
17  В различни перспективи външнополитическите решения са едностранни, договорени, структурирани и неструктурирани; холистични, 
евристични и цялостни; компромисни; взети индивидуално, групово или на коалиционно равнище (Mintz A. and Karl DeRouen (2010). Understanding 
Foreign Policy Decision Making. Cambridge University Press). 
18  „Вторични“ са тези рискове, които възникват като пряк резултат от прилагането на мерки за мениджмънт на риска. „Съпътстващи“ са 
тези рискове, които могат да доведат до загуби по време на прилагането на мерките за мениджмънт на риска. 
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Рискове в резултат от пренебрегване на външнополитическите фактори 

Въпреки че външната политика се смята за един от най-ефективните инструменти за 
постигане и защита на националните интереси, практика на повечето български пра-
вителства е да пренебрегват външнополитическите фактори и свързаните с тях ри-
скове при вземане на важни политически, икономически, на сигурност и други решения.19 

Причините най-често са две. От една страна, решенията се вземат в непроницаема 
„черна кутия“ 20, в която всякакви съображения и влияния обикновено поставят на заден 
план „класическите“ външнополитически фактори. От друга страна, широко е разпрос-
транена самозаблудата, че персоналните контакти и лични изяви могат напълно да за-
местват дипломацията и инструментите на външната политика. Така в обществото 
се създава трайна заблуда, че „големите“ решения са ярка проява на силно политическо 
лидерство и че това е нормалният начин за правене на „висша“ политика: 

 „Големият шлем“ от енергийни проекти с Русия на президента Първанов беше 
иницииран сред разгарящата се световна финансова криза (18.01.2008 г.), при по-
стоянен огромен двустранен търговски дефицит и с голям риск за репутацията 
на България като надежден европейски и евроатлантически партньор. Ефектът 
на „черната кутия“ се проявява в това, че такива решения могат да бъдат взети 
без почти никаква роля на външнополитическия апарат, без знанието на ресорния 
министър и без участието на парламента. Личните канали за комуникация на пре-
зидента Първанов са по-важни от дипломатическите формати. Последствията 
обаче са над 2,3 млрд. лв. загуби21 и сериозно влошаване на отношенията с Русия след 
неизбежния провал на начинанието.

 „Черната кутия“ за участието на България в Общата външна политика и поли-
тика на сигурност на ЕС също е добре затворена. Независимо че официалните по-
зиции минават през формален съгласувателен процес, отношението на страната 
ни към важни въпроси на общността никога не е достатъчно ясно и обосновано. 
Тази черта се проявява особено ярко по отношение на всичко, което е свързано с 
Европейския изток – Източното партньорство в рамките на Европейската поли-
тика за съседство, санкциите срещу Русия, войната в Украйна, отношението към 
случващото се в Турция и други. 

19  „Нулев риск“ не съществува в двустранните и многостранните отношения – членството в НАТО намалява рисковете за военната 
сигурност, но автоматично увеличава разузнавателния натиск от страна на неговите противници; воденето на либерална външна политика 
повишава възможностите за реализация на широки български интереси, но повишава риска от проникване на радикални влияния; провеждането 
на външна политика, основана на ценности като правата на човека, може да накърни икономическите ни интереси; България може да защити 
историческите си интереси в спора със Северна Македония, но има риск да загуби важен съюзник. 
20  В редица научни и практически области „черна кутия“ е устройство, система или обект, за който е известно какво влиза на входа и се 
получава на изхода, но няма никаква информация за това как се стига от входа до изхода (т.е. работата е непрозрачна или „черна“; методът е 
известен като black-boxing).
21  Анализ на Института за пазарна икономика https://ime.bg/bg/articles/omagiosaniyat-kryg-belene/. 

 Китай е глобален фактор с действия в зоната на българските непосредствени 
интереси и стратегическата линия на България би трябвало да е в курса на поли-
тиката на ЕС и НАТО. Вместо това правителствата се оплетоха в очевидно гео-
икономическата инициатива „16+1“, а президентът Радев подписа с президента 
на Китай съвместна декларация за установяване на отношения на стратегическо 
партньорство. Година по-късно отношенията на ЕС с Китай спираловидно ерози-
рат, напреженията със САЩ и НАТО ескалират, а българското стратегическо парт-
ньорство изглежда все по-рисково.

Общото в тези примери е неглижирането на външнополитическия риск, отчитането 
на който е учебникарско правило в международните отношения. Замяната на анализа 
и мениджмънта на риск с лидерско поведение е не само рисков фактор pеr se, а и води 
до преобръщане на целия държавен механизъм за взимане на решения – няма по-рисков 
път от този първо да се взема решение с нелегитимни мотиви, а след това да започ-
ват проучвания и уговорки за цена, отговорности, действия и последствия. Вземането 
на решения без анализ, дискусия и отчитане на рисковете не е проява на лидерство и 
е опасно, защото лидерите имат различна толерантност към риска, хоризонтът им 
като правило е близък и фокусът е върху незабавните политически дивиденти. 

Рискове, произтичащи от предимно дефанзивния характер на българската външна 
политика

Без да е нормативно дефинирана, външната политика включва целите, които България 
се стреми да постигне в чужбина, ценностите, които пораждат тези цели, и инстру-
ментите и ресурсите, използвани за реализирането им. Тя насочва действията на 
страната в международните отношения по такъв начин, че да се намалят рисковете 
за нацията, като същевременно се развиват и поддържат нейните интереси в чужби-
на. 

От гледна точка на проблематиката на риска тази дефиниция поражда обективна ди-
лема. От една страна, успехът на външната политика се измерва повече с рискове-
те, които редуцира или предотвратява, отколкото с това, което постига. От друга 
страна, активната външна политика предполага завоюване на позиции в конкурентна 
среда, в която дори конструктивните решения също могат да генерират рискове. 

Продължителната пълна липса на самостоятелност на българската външна политика 
и прекаленото използване на дипломатическата служба за прикритие обаче водят до 
недопустимо и трайно нарушаване на този баланс. Институционално външната по-
литика е преди всичко инструмент за превенция и защита, който няма интуиция и 
гъвкавост за конструктивна, енергична и ориентирана към ефекти външна политика. 
След като важните активни решения минават „встрани“, за външната политика ос-
тават дефанзивните защитни и предохранителни действия. Нейните основни каузи 
са предимно исторически обусловени (което само в определена степен е неизбежно), 
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а признаци на адекватна на XXI век модерност не се забелязват. Дефанзивността на 
външната политика е сериозен риск, защото се мултиплицира негативно в цялата 
система на правителството. 

 По отношение на ЕС като че ли единствено публично заявявани са предохрани-
телни действия по кохезионната политика и бюджетната рамка. Резултатът от 
самомаргинализацията по останалите важни въпроси е, че за петнадесетте годи-
ни на членство България не успява да натрупа свой политически капитал в Съюза. 
Правителствата се оказват неспособни не само да генерират европейски политики 
в съответствие с българския интерес22, но и не се стараят авторитетно и ефек-
тивно да интерпретират този интерес през общите политики. Във външнополи-
тически аспект се отличават поредица от неоправдани очаквания за българската 
роля по отношение на Балканите, Източна Европа, Русия и Черноморския регион. 
Рискът от липсата на политически идеи и активност вече е реален – членството 
на България в ЕС е формално-административно, а най-слабият компонент е нашата 
роля в Общата външна политика и политиката на сигурност. 

 В НАТО българските правителства и дипломатите избягват да поемат отго-
ворност за иницииране на рискови политически действия по две причини. Едната е 
следствие на неразбирането и неглижирането на военния инструмент на външна-
та политика. Другата е вечният „скрит“ мотив, ясно изказан от президента Радев 
на срещата на Групата от Букурещ (Б9) в Кощице (28.02.2019 г.): „Тук съм, за да не 
допусна друг да решава бъдещето на българските енергийни проекти”23. 

 Това, че военните се справят със задачите си в НАТО и ЕС, не прикрива факта, че 
те са с предимно охранителен характер по ясни „политически“ съображения. Без ни 
най-малко да се омаловажава рискът по време на тези мисии, е ясно, че на политиче-
ско и висше военно равнище дефанзивният характер на българската стратегическа 
култура е вече факт. 

 Неодобряването от България на преговорната рамка на ЕС със Северна Македония 
се представя като твърда и волева позиция, че единствено такава трябва да бъде 
българската политика. Защитавайки крайно неумело българския интерес, тази де-
фанзивна линия на поведение поставя на изпитание стратегическата цел на нацио-
налната сигурност България да бъде заобиколена от приятелски държави. 

Рискът външната политика да се превърне в инструмент за „кръгова отбрана“ е твър-
де реален (а може би вече се е случил?). 

22  Както направи например Полша с Източното партньорство.
23  Източник https://www.economic.bg/bg/a/view/rumen-radev-prizova-da-materializirame-poseshtenieto-na-medvedv-101064.

Рискове, произтичащи от липсата на динамична национална оценка на риска

Европейският парламент и Съветът на Европейския съюз въведоха изготвянето на 
национална оценка на риска в контекста на механизма на Съюза за защита на гражда-
ните от природни и предизвикани бедствия аварии и катастрофи.24 В съответствие 
с член 6 от решението, държавите членки трябва да разработят оценки на риска на 
национално или подходящо поднационално равнище и да представят обобщение на съ-
ответните елементи на Комисията на всеки три години. Национална оценка на риска 
се извършва и по Закона за мерките срещу изпирането на пари.25 

Тези подходи се използват от редица правителства26 на равнището на широката кон-
цепция за сигурността. У нас в някаква степен актуални и периодични оценки на риска 
се съдържат в годишните доклади на ДАНС27, в отчетите на ДАР за изпълнение на про-
грамния бюджет28 и в годишните отчети на МВР29. Те обаче отразяват функциите на 
организациите по сектори и не съдържат външнополитически аспекти. Няма достъпна 
информация за евентуално участие на МВнР в изготвянето на тези анализи.

Проблемът с националната оценка е свързан преди всичко с хибридния характер на съ-
временните заплахи за сигурността и свързаните с тях рискове. ЕС е приел, че

„… понятието обхваща комбинацията от насилнически и подривни дейности, кон-
венционални и неконвенционални методи (т.е. дипломатически, военни, икономиче-
ски, технологични), които се използват по координиран начин от държавни или не-
държавни субекти с цел постигане на конкретни цели, в отсъствието на официално 
обявена война. Обикновено акцентът е върху използването на слабите места на 
набелязаната цел и създаването на неяснота, с което да се възпрепятстват проце-
сите на вземане на решения. Масовите дезинформационни кампании, използването 
на социалните медии за контрол на политическия наратив или за радикализиране, 
набиране и командване на подставени лица могат да бъдат средства за хибридни 
заплахи“30. 

Тази формулировка предполага преминаване от определяне на секторни заплахи към 
анализ на заплахи, които са свързани чрез различни политически, икономически, нор-
мативни и социални уязвимости. По този начин ще се определят рискове, които биха 
останали неотбелязани или недооценени при настоящия подход. 

24  Вж. Решение № 1313/2013/ЕС от 17 декември 2013 г. на https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:347:0924:0947:EN:PDF. 
25  Вж. https://www.fsc.bg/bg/novini/rezultati-ot-natsionalnata-otsenka-na-riska-ot-izpirane-na-pari-i-finansirane-na-terorizma-9704.html.
26  Например Великобритания (https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/62484/Factsheet2-
National-Security-Risk-Assessment.pdf), Литва (https://www.vsd.lt/wp-content/uploads/2020/02/2020-Gresmes-En.pdf), Ирландия (https://www.gov.ie/en/
press-release/5e685-national-risk-assessment-for-ireland-2020/), (Финландия (https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/161351), както и САЩ (https://
www.dni.gov/files/ODNI/documents/assessments/ATA-2021-Unclassified-Report.pdf). 
27  Достъпни на https://www.dans.bg/bg/dokladi-23012018-sec-bul. 
28  Достъпни на https://dar.bg/bg/publikacii/otcheti?page=2.
29  Достъпни на https://mvr.bg/министерството/programni-dokumenti-otcheti-analizi/програмни-документи-отчети-и-анализи/отчети-и-анализи. 
30  Joint Communication to the European Parliament and the Council: Joint Framework on countering hybrid threats a European Union response. Достъпна 
на https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A52016JC0018. 
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Обосновката за провеждане на годишна национална оценка на риска, получена от при-
носа на публични и граждански експерти в широк кръг сектори и дисциплини, е да се 
отговори на реалните предизвикателства към сигурността на България и българите 
в глобализирания и обвързан свят, без те да се опростяват и нагаждат към предпочи-
танията на служби и организации. Оценката би допринесла за споделено разбиране за 
предизвикателствата на национално равнище, които трябва да бъдат включени не 
само в плановете на организациите, а и в политическия дневен ред. Такава практика е 
необходима, за да се въведе интегрирана система за мениджмънт на риска от хибрид-
ни заплахи.

Рискове, произтичащи от неясноти в нормативната уредба на външната политика

Според Конституцията органите, които са компетентни и отговарят за форму-
лирането и провеждането на външната политика и участието на страната в меж-
дународните отношения, са Народното събрание, президентът на Републиката и 
Министерският съвет. Според Конституционния съд „… Министърът на външните 
работи не може по Конституция да определя самостоятелно съдържанието на външ-
ната политика, а само като член на колективния орган Министерски съвет, изпълнява 
съответните решения в тази сфера“31.

Тази юридическа конструкция трудно се вмества в концепцията за демократичното 
правителство, според която само изпълнителната власт провежда политики, а оста-
налите власти я контролират и балансират. Идеята на юристите, че политиката се 
прави някъде в пространството между властите, е силно рискова по отношение на 
ефективността и особено на демократичната прозрачност и отчетност. 

В тази юридическа реалност наблюдението, анализът и мениджмънтът на външно-
политическите рискове изглеждат непоставени и непосилни задачи. Портфолиото на 
външната политика включва широк кръг критични функции, като дипломация, меж-
дународна сигурност, външноикономически и международни финансови отношения, 
официална, хуманитарна и друга помощ за развитие, стратегически комуникации, 
военна дипломация и международно сътрудничество, културна дипломация и образо-
вателен обмен, визови и експортни режими и други. Дипломатическата служба обаче 
няма правомощия и капацитет да сканира цялото външнополитическо пространство, 
а извършваните оценки на рискове в повечето случаи са само за сведение на другите 
органи и организации. 

31  Решение № 11/22.11.2011 г. на Конституционния съд по конституционно дело № 8 от 2011 г. Вж. http://blog.apis.bg/2011/12/reshenie-11-22-11-2011-g-
na-ks/. 

Рискове като последица от липсата на стратегическа визия за външната политика

Стратегическите решения са резултат от стратегически процес и планиране, в рам-
ките на които се определят дългосрочни цели, инструменти и подходи и се разглежда 
проблематиката на риска, който може да бъде генериран както от промени в меж-
дународната среда, така и от вътрешни развития. Нормативно установен процес 
на ефективно стратегическо планиране и ръководство не външната политика обаче 
няма. Стратегически документи по външната политика на България също липсват.32 

В действителност решенията са предимно ситуационни, секюритизират или свръх-
експонират дадена тема и я изваждат от контекста на общата външна политика. 
Тази практика обхваща цялото външнополитическо портфолио, включително, но далеч 
не само зле планираната и неумело осъществена „стратегия“ за включване в спора-
зумението от Шенген, комичните действия около оградата по границата с Турция, 
която трябваше да ни предпази от 2 млн. мигранти, скъпоструващите енергийни им-
провизации на няколко правителства, дилетантските опити за привличане на арабски 
инвестиции, слабата линия на поведение към Северна Македония и други. 

Подобни решения като правило не включват изводи от документиран процес за оцен-
ка на рисковете за и от тяхното изпълнение, независимо че информацията и алтерна-
тивите преминават през политическите и административните канали на властта. 
Такова ръководство показва липсата на стратегическа идентичност и прилича по-ско-
ро на дегенерация на институционалните механизми и на „ръчно управление“, отколко-
то на стратегия. Поради това външнополитическите инициативи се предприемат и 
често се компрометират в рамките на по-малко от един политически мандат. 

Рискове в резултат на недостатъчен институционален капацитет

Институционалните рискове при развитие и използване на основните ресурси ограни-
чават способността на МВнР и Дипломатическата служба да изпълняват своите функ-
ции и приетите политически решения. Разработената през 2011 г. визия и система от 
цели и приоритети има за цел натрупване на институционален потенциал и качества, 
необходими за посрещане не само на текущите, а и на бъдещи предизвикателства пред 
външната политика. Публикуваните годишни отчети по политики и програми33 обаче 
показват, че институционалната стратегия е по-скоро рамка за определяне и изразход-
ване на бюджета, отколкото инструмент за развитие.

 Рисковете, свързани с добиването на качествена и надеждна информация със 
собствени средства, чрез националните разузнавателни агенции и по партньорска 
линия, не се изследват. Няма данни за подобряване на междуведомствената коорди-
нация при целеполагане, добиване и обработване на информацията. 

32  От 11 документа в раздела "Външна политика, сигурност и отбрана" на Портала за обществени консултации на МС един е в портфолиото 
на външната политика – Концепция на Република България за участие с военни контингенти в операции зад граница, но в него липсва каквато и 
да е интерпретация на риска.
33  Вж. https://www.mfa.bg/bg/ministerstvo/dokumenti/otchetnost. 
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 Не се полагат усилия за подобряване на аналитичния капацитет чрез целева ква-
лификация, въвеждане на експертни методи, взаимодействие с неправителствения 
и икономическия сектор, партньорски консултации и други мерки. Аналитичният 
капацитет на Дипломатическия институт не се развива. 

 Няма стратегия за дългосрочно развитие на дипломатическите служители в 
съответствие с променящите се условия на дипломацията и приоритетите на 
външната политика. Използва се изостанала във времето Наредба за кариерното 
развитие на дипломатическите служители и ротацията на служителите в дипло-
матическата служба, в която фокусът е върху технически въпроси, а не върху съвре-
менни условия и фактори за кариерно развитие.34 

 Рискът от дебалансирано развитие на кадрите по региони, видове дипломация и 
теми вече не е хипотетичен. Констатиран е траен отлив на кандидати за дипло-
матическа работа във високорисковите региони на света и тези, в които се налага 
владеенето на редки езици.35

 Концепцията, по която се извършва заплащането на дипломатическите служи-
тели в страната и по време на задграничен мандат36, е вероятно най-впечатлява-
щият анахронизъм сред държавните служители. Тя поставя на риск ефективното и 
почтено функциониране на Дипломатическата служба и решението не е в нейното 
подобряване, а в прилагането на нормалните европейски практики.

 Нарушен е балансът между броя на задграничните представителства (общо над 
100) и кадровия потенциал на Дипломатическата служба, вследствие на което ра-
ботата в някои от тях е сведена до скъпо „развяване на знамето“.

 Сигурността на дипломатите и представителствата в чужбина се осигурява по 
начин, наследен от минали времена, който няма нищо общо със съвременните прак-
тики за дипломатическа сигурност. Наследената система е призната за неефек-
тивна и криеща рискове за служителите, техните семейства, класифицираната 
информация и имуществата в задграничните представителства, но нови решения 
не се търсят.

 Консулската служба продължава да се изпълнява полупрофесионално (всеки може да 
изпълнява консулска работа), от което страда качеството на обслужване на българ-
ските граждани в чужбина.37 

 Липсата на концепция за експлоатацията и разпореждането с предоставените за 
стопанисване от МВнР имоти в чужбина е довела до критично състояние на някои 
от тях.38 

34  Достъпна от https://www.mfa.bg/bg/ministerstvo/dokumenti/normativni-dokumenti.
35  Вж. https://www.mfa.bg/upload/34238/Spravka_Predlojeniya_Stanovishta_Vuzrajeniya_18.12.2018.pdf.
36  Наредба за командировъчните средства при задграничен мандат, достъпна от https://www.mfa.bg/bg/ministerstvo/dokumenti/normativni-
dokumenti. 
37  Консулските служители нямат статус на дипломатически служители. Обучението им се извършва преди всичко за използване на визовата 
информационна система.
38  Констатациите са направени чрез преглед на отчетите за степента на изпълнението на утвърдените политики и програми на МВнР за 
периода 2012–2020 г. публикувани на https://mfa.bg/bg/ministerstvo/dokumenti/otchetnost.

МВнР страда хронично от липсата на модерна стратегическа визия, европейска регу-
лация, от ограничено финансиране и неадекватна система за мотивация на дипломати-
ческите служители. Тази трайна тенденция допълнително стеснява полето за правене 
на резултатна външна политика и все повече превръща Дипломатическата служба в 
апарат за административно обслужване на българите в чужбина.

Рискове в оперативната дейност

Оперативните рискове са свързани с действията на хората от Дипломатическата 
служба в различни ситуации преди всичко с консулски и кризисен характер. Критичните 
ситуации с български граждани в чужбина39 се решават на междуведомствен принцип 
по скоро в ad hoc формати, отколкото на системна основа, и тази практика може да 
включва огромни рискове както за участващите служители, така и за гражданите. 
Евакуацията на стотици граждани при кризите в Тунис, Либия и Сирия, помощта за ос-
вобождаване на отвлечени летци в Судан и на моряци в Сомалия и други са резултат по-
скоро от инициативност и дори риск на служителите, отколкото на добре работеща 
система. За предотвратяване попадането на български граждани в рискови ситуации 
в чужбина важна роля има дирекция „Ситуационен център“, която публикува около 130 
съобщения и отговаря на над 8000 сигнала годишно.

ИЗВОДИ

Външната политика на България се проявява като комплексен ефект от комплексен 
процес. Нейните насоки се определят от константи като българския демократичен 
избор, ЕС и НАТО, които придават относителна стабилност и предвидимост на външ-
ната политика. Но в този сектор на политическото ръководство рискът е не само не-
избежен, а е и необходимо условие за правене на политика. При това рискът е свързан 
не само с лидерските решения, а и с избора на инструменти за тяхното осъществяване 
и с оперативните действия на институции и хора. Равнището на риск в реалната 
външна политика очевидно се повишава от важни променливи като настъплението 
на агресивния реализъм и геополитиката в международните отношения и се усилва 
от липсата на модерна институционална система за оценка и мениджмънт на риска: 

 Незащитената от рискове външна политика е слаба политика. Слабата външна 
политика дава възможност външни интереси да проникват и да тресат българска-
та държава и общество почти непрекъснато.

39  Има се предвид евакуация от кризисни райони, освобождаване на заложници, транспортиране на ранени и болни и други.
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 Нито едно отделно длъжностно лице, институция или документ не е в със-
тояние да предопредели ефектите от външната политика самостоятелно. На 
високите равнища на вземане на външнополитически решения по-лесно се пое-
мат рискове в търсене на сравними печалби, докато на равнището на МВнР и на 
Дипломатическата служба решенията са предимно да се избегнат загуби. 

 Независимо че България е особено податлива на бързо развиващи се глобални и 
регионални тенденции, национална оценка на риска не се изготвя. 

 Въпреки че рисковете за външната политика са свързани с решения и действия 
на различни актьори, интегрирана система за мениджмънт на риска няма и дори не 
се обсъжда. 

 Няма индикации за подобряване на целеполагането и координацията между ос-
новните организации с отговорности за решенията и действията по външната 
политика. 

 Желание за взаимодействие на институциите с гражданския сектор и бизнеса за 
определяне, редуциране и предотвратяване на рискове във външнополитическото 
портфолио не се забелязва. 

ПРЕПОРЪКИ

Динамиката и комплексността на съвременния свят поставят външната политика 
на България пред редица нови предизвикателства. Сред тях рискът ще заема все по-
централно място в процеса на вземане на външнополитически решения, особено свър-
заните с националната сигурност. Външнополитическият апарат трябва не само да е 
наясно с това, но и да планира своята работа, за да изясни, дефинира и оцени по-добре 
рисковете, които произтичат от реалните процеси. За тази цел Дипломатическата 
служба трябва да развие по-продуктивно сътрудничество с другите оперативни ком-
поненти на националната сигурност, особено с разузнаването, контраразузнаването 
и отбраната. Оценката и мениджмънтът на риска предлагат оперативна рамка за 
улесняване на това сътрудничество. Приоритетните решения могат да включват: 

 Министерският съвет да разработи модел за интегриран мениджмънт на риска 
като непрекъснат, проактивен и систематичен процес за разбиране, управление и 
комуникация на риска от гледна точка на външнополитическите цели и приорите-
ти. Мениджмънтът на риска да стане неразделна част от външнополитическия 
процес на вземане и изпълнение на решения.

 Министерският съвет да създаде нормативно регулиран процес за Оценка на на-
ционалния риск като публично-обществен принос към политиката и мениджмънта 
на риска, включително и във външната политика (геополитически рискове). 

 Министерството на външните работи да изготвя публичен документ за външ-
нополитическите цели и приоритети на правителството и за подходите към пос-
тигането им, елемент от който да бъде политиката по отношение на рисковете. 

 Министерският съвет да включи нормативно организациите от сектора за си-
гурност и отбрана в междуинституционалния механизъм за изработване на външ-
нополитически решения и действия с цел оценка на риска за и от тяхното осъщест-
вяване. 

 Министърът на външните работи да развие сериозен капацитет в Диплома-
тическия институт за аналитично поддържане на външната политика, включител-
но и чрез оценка на риска. 

 Министърът на външните работи да предложи проект на бюджетна програма 
за стратегически комуникации за целите на външната политика и международната 
репутация на България като публично-обществено усилие. 
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ОТБРАНА И ВЪОРЪЖЕНИ СИЛИ

ПРАКТИКА

Докладът за нормативната уредба на мениджмънта на риска в Министерството на 
отбраната посочи детайлната регулация на тази функция по отношение на програм-
ното изграждане на необходимите отбранителни способности. Отбранителните 
способности са свързващият компонент между военната сигурност и отбраната на 
страната и операциите на Българската армия. „Чадърът“ за системна оценка и ме-
ниджмънт на риска обаче не е разтворен над трите компонента. Отсъствието на 
интегрираща политика и технология поставя под съмнение резултатността на усили-
ята само в програмния компонент. 

Риск за военната сигурност и отбраната на страната

Рисковете за военната сигурност и отбраната на страната се интерпретират в ня-
колко стратегически документа40 по повърхностен и непоследователен начин. На първо 
място, независимо от изявленията, че отбраната на страната се осъществява в рам-
ките на НАТО, оценката на рисковете не върви в посока „от НАТО към България“. Целта 
на тройния подход във Вашингтонския договор – национална отбрана, мениджмънт 
на кризи и колективна отбрана, е последователно реагиране на ескалиращи военни ри-
скове.41 В българската практика по мениджмънт на риска обаче НАТО се третира като 
важен, но по-скоро „успореден“42 фактор – не се откроява нито ролята на Алианса за 
редуциране на рисковете за България, нито ролята на България за мениджмънта на ко-
лективния риск. Поради това не са видни рисковете за колективната отбрана, които 
дефицити в отбранителните способности на България могат да предизвикат. А имен-
но те са критични, за да сработи механизмът на тройния подход. 

На второ място, повтарянето на мантрата „рискове и заплахи“ създава погрешно впе-
чатление, че усилията трябва да се насочат изключително към външни фактори, а не 
към вътрешните уязвимости, чието редуциране е в собствените ни ръце. Качестве-
ният метод за оценка на риска43, използван в НАТО, първо идентифицира потенциални-
те уязвимости в отбранителните системи и след това използва сценарии за оценка на 
риска за тези уязвимости. Този подход е нормативно регулиран у нас например в Закона 
за защита от бедствия, но просто не се прилага.44 

40  Всички използвани документи са публикувани на сайтовете на МО https://www.mod.bg/bg/documents_strategicheski.html и https://www.mod.bg/
bg/cooperation.html. 
41  Северноатлантически договор, чл. 3, 4 и 5, https://www.mod.bg/bg/doc/cooperation/20190404_North_Atlantic_Treaty.pdf. 
42  Примерите за такъв подход в българските стратегически документи са много, особено в политическата част на документите, където 
НАТО най-често се споменава в пакет с ЕС, ОССЕ и дори Русия. Напр. Националната отбранителна стратегия (приета през 2016 г., т.е. след 
окупирането на Крим) посочва като един от трите стабилизиращи средата фактори, че „Важно значение по въпросите на борбата срещу 
тероризма, разпространението и контрола на въоръженията има поддържането на стратегическия диалог и партньорството на САЩ, НАТО и 
ЕС с Русия“ (т. 17); https://www.mod.bg/bg/doc/cooperation/20181005_Natsioanalna_otbranitelna_strategia_RMS_283_18.04.2016.pdf. 

43  
44  Закон за защита при бедствия, Допълнителни разпоредби, § 1., т. 14: „Анализ и оценка на риска“ е определяне същността и размера на риска 
като функция на опасността, уязвимостта и вероятността“. Вж. https://www.lex.bg/laws/ldoc/2135540282. 
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На трето място, при интерпретирането на рисковете в други сектори на сигурност-
та, съюзният фактор напълно липсва, въпреки че НАТО има политики в тези сфери – 
например енергийна сигурност, кибернетична сигурност, опазване на околната среда, 
борба с трафика на хора и т.н.). 

Рискове за развитието на отбранителните способности

Мениджмънтът на риска в МО е функция на програмния модел за интегриран ме-
ниджмънт на ресурсите за отбрана. Програмният бюджет на Министерството се 
разпределя между две секторни политики – „Отбранителни способности“ и „Съюзна 
и международна сигурност“, и 12 бюджетни програми, чрез които тези политики се 
финансират.45 Презумпцията на този подход е, че ролята на МО в системата на пра-
вителството и изпълнението на неговата институционална мисия се реализират чрез 
интегрирано управление на цели, ресурси и дейности. По този начин организационното 
развитие на МО и БА и отбранителната политика се съчетават функционално и вза-
имно се поддържат. Респективно мениджмънтът на риска при провеждане на полити-
ките и изпълнение на програмите има за цел да осигури рационалност на решенията и 
ефективност и ефикасност на отбранителната политика на правителството като 
цяло. 

Добре изградените и формализирани мениджърски процеси в Министерството и Щаба 
на отбраната позволяват надеждно идентифициране на рискови фактори и условия 
в програмен контекст. Практическият формат на тази дейност е експертна оцен-
ка, близка до метода „мозъчна атака“. Привличането на експерти, които имат общ 
поглед върху двете основни политики и детайлни знания за отделните програми за 
финансиране, предполага достоверно „картиране“ на възможните рискови събития.

Оценяването на риска се извършва чрез индивидуални и обобщени анкетни карти за 
определяне на значимите рискове за МО през следващата бюджетна година.46 Резултатите 
от експертните оценки се обработват статистически според тегловите коефициенти на 
отделните рискове. Тегловите коефициенти се изравняват за всеки от експертите, ако има 
повторения на рангове и се определят крайни теглови коефициенти. Попълва се обобщена 
таблица с крайните теглови коефициенти на всички експерти. Сумарният теглови коефициент 
на всеки риск се определя като сума от крайните теглови коефициенти на всички експерти. 
Изготвя се диаграма с крайните теглови коефициенти за риск. На диаграмата се нанася 
линия, която съответства на 50 % от стойността на най-високия сумарен теглови коефициент. 
„Значими“ са тези рискове, които имат стойности над линията. Общото равнище на риска в 
зависимост от степента на влияние и вероятността за проявление се определя като „ниско“, 
„средно“ и „високо“. „Значимите“ рискове се включват в Плана за управление на риска на 
отбранителната програма, в Риск-регистър и в Карта на рисковете, а останалите, които 
подлежат на наблюдение, се описват в Плана за управление на риска на отбранителната 
45  Министерство на отбраната (2020). Доклад за състоянието на отбраната и Въоръжените сили на Република България през 2019 г. Източник 
https://mod.bg/bg/doc/drugi/20200415_Doklad_otbrana_2019.pdf.
46  Министерство на отбраната (2015). Стратегия за управление на риска в отбранителните програми на Министерството на отбраната, 
структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия. Източник https://www.mod.bg/bg/doc/programi/20150818_
Strategia_upravl_riska_v_otbranit_progr.pdf. 

програма.47 Броят на „значимите“ рискове, които са били включени в плановете на МО, 
намалява от 100 през 2012 г. на 25 през 2015 г. и до 11 през 2020 г.48

Основните подходи за противодействие на риска са ограничаване на вероятността за 
проява на заплахи чрез извършване на промени в дейностите или в средата, в която те 
се провеждат; ограничаване на вероятните последици от риска; избягване на риска по-
средством премахване на причините за него; трансфериране към или споделяне на риска 
с други организации; толериране на риска без предприеме на мерки за управлението му. 

Рискове във военни операции

По принцип оценката на риска във военни мисии и операции е чувствителен въпрос, 
особено за публично коментиране. Но контингенти от БА вече 30 години провеждат 
операции с различен характер и необходимостта от мениджмънт на оперативния 
риск би следвало да е осъзната. Не са достъпни обаче документи и практики, които да 
доказват това. Три основни въпроса – концептуален, практически и организационен, 
не са документално поставени, за да започне сериозна работа за мениджмънт на опе-
ративния риск. 

Първо, възприемането на общата концепция за планиране на операциите на основата 
на центъра на тежестта (center of gravity) изисква въвеждане на проблематиката на 
риска за определяне на критичните уязвимости, критичните способности и критич-
ните изисквания, които определят центъра на тежестта като такъв. На висшето 
равнище на планиране на операциите това представлява т.нар. „матрица на центъра 
на тежестта“. На тактическо равнище обикновено се използва система от въпроси, 
на които всеки курсант се учи да отговаря още във военното училище.49 

Второ, създаване на система за извличане на т.нар. уроци от практиката (lessons 
learned), която включва събиране на оперативна информация, анализи, изводи и препо-
ръки за подобряване на това, което е довело до рискове в операции и действия. Пър-
вият опит за създаване на такава система беше направен преди повече от 20 години. 

Трето, въпросът за качеството на оперативната оценка остава открит, въпреки че 
е ключов за правилното разбиране на риска. Проблемът е (и) в това, че военното раз-
узнаване структурно и функционално не е там, където здравият военен разум налага да 
бъде – в състава на Щаба на отбраната. 

Възможности за развитие

Усилията да се въведе модерна и резултатна система за мениджмънт на риска в МО 
и БА и постигнатото за около десетина години са безспорно окуражителни и трябва 
да бъдат подкрепени. Наличието на несъответствия и празноти в системата обаче 
е признак за инертност и подценяване на мениджмънта на риска като инструмент за 
качествено политическо ръководство и военно командване и контрол. 

47  Ibid., с. 15.
48  Бечев, Ив. Усъвършенстван програмен модел за изграждане и поддържане на отбранителни способности. Презентация http://www.e-dnrs.org/
wp-content/uploads/2013/02/Prezen_programno-u-e.ppt. 
49  Каква е целта и замисълът на противника? Каква задача е поставена и защо? Какво въздействие върху противника е необходимо, за да се 
изпълни задачата? Къде е „центърът на тежестта“ на противника? Какви ресурси са необходими за изпълнение на плана? Кога, къде и как да се 
предприемат предвидените действия? Как ще се осъществяват командването и контролът?
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 Въвеждане на основан на риска метод за планиране на отбранителни способности, 
за да се изгради „железен“ кръг от стратегия, способности, ресурси и операции. На 
фундаментално равнище отбранителното планиране е мениджмънт на страте-
гическия риск. Конструкцията от „национални интереси“ е важна, но за да бъде 
отбраната надеждна и устойчива във времето, тя трябва да не се отдалечава 
твърде много от стратегическия риск. Освен това планирането на основата на 
риска ще ни принуждава да мислим стриктно с категориите цена и ефективност. 
Което за България е критично важно! 

 Осигуряване на последователна и постоянна подкрепа от и лично участие на поли-
тическото, военното и административното ръководство в планирането и менидж-
мънта на риска. Мениджмънтът на риска не е формален процес, за да бъде оста-
вен напълно на рутината на експертите. Той започва и завършва с лицата, които 
вземат решения, и тяхното пряко участие е задължително. Тяхната подготовка и 
познавателни способности са критично важни за съдържанието и ефекта от целия 
процес.

 Фокусирането върху програмите е задължително, но самите програми не са адек-
ватно формулирани на планирането, основано на способности. Това е критичен про-
блем. Настоящият метод на планиране предполага програми за развитие на спо-
собности, а не организационни програми. Например Основна програма 3 „Военна 
полиция“ не се отнася до способност; способността е „сигурност и охрана“, за коя-
то практически всички структури на МО и БА имат отговорности. „Подготовка 
и използване на Въоръжените сили”, „Изследвания и технологии” и т.н. също не са 
способности, а дейности, които трябва да бъдат финансирани, за да допринесат 
за създаването на способности. 

 Отбраната на страната, Министерството на отбраната и Българската армия са 
единна система и мениджмънтът на риска ще има ограничено значение, ако не я обхва-
ща напълно. Възможно е рискът в един сегмент да се компенсира с мерки в друг(и), 
но е възможно и обратното – специфичен риск да доведе до системен проблем. 
Например от настоящите 11 „значими риска“ само един е свързан непосредствено 
с дейности в БА. 

 Рискът невинаги е риск. Не всяка неяснота е източник на риск – значение имат само 
тези, които са свързани с постигането на институционалните цели. Например 
„Нарастване на ангажиментите на БА в съюзнически и коалиционни операции, кое-
то е свързано с нарастване на необходимите финансови средства“ не може да се 
определя като риск, защото политическите решения за поемане на ангажименти 
задължително се съпровождат с финансово и друго осигуряване.

 Влиянието на вътрешната уязвимост по отношение на възможни събития и процеси 
остава скрит елемент при определянето на риска. Условно казано, колкото и голяма 
да е заплахата, ако са изградени адекватни отбранителни способности, риск за на-
ционалната сигурност няма да има. И обратното, ако заплаха с нисък интензитет 
е насочена към силно уязвими елементи от отбранителната система, рискът може 
да бъде много висок. Допускането, че експертите, които оценяват последствията 
от възможни събития, знаят съответната уязвимост, не може да бъде прието 
априори. Уязвимостта е сърцевина на стратегическите прегледи на отбраната и 
този подход трябва да бъде приложен в мениджмънта на риска, за да не се допусне 
разбиране, че намаляване на риска може да бъде постигнато само чрез въздействие 
върху източници на заплахи. 

 Мениджмънтът на риска в отбраната се нуждае от по-далечен хоризонт. Много 
малко от важните решения в отбраната се осъществяват напълно в рамките на 
една бюджетна година. В „Програма за развитие на отбранителните способности 
на Въоръжените сили на Република България до 2032 г.“50 обаче рискът се разглежда 
единствено в контекста на текущите заплахи за националната сигурност.

 Като всяка друга дейност в публичния сектор мениджмънтът на риска трябва да 
бъде осигурен с измерители на резултатността. Въпреки че „добрите практики“ не 
са много, разработването на показатели, които могат да се използват за оценка 
на мениджмънта на риска, е задължително, защото само така процесът може да 
се усъвършенства. Например важно е да се знае до каква степен оценката на риска 
е повлияла на взетите решения (качествен метод) или колко изненадващи (неиден-
тифицирани) рискови събития са се случили при изпълнение на политиките и про-
грамите (количествен метод).

Заключение

За България планирането на отбраната и въоръжените сили започва и завършва с ме-
ниджмънт на стратегическия риск. Относително добре изградената система за ме-
ниджмънт на риска в програмите на МО не достига до това равнище. Поради това 
рискът е второстепенен въпрос при вземането на важни дългосрочни и оперативни 
решения. Практиката на мениджмънта на риска показва малка дълбочина и обхват на 
процеса и висока уязвимост на оценките, когато се преминава от равнището на граж-
данско-военната експертиза и се навлиза в зоната на политическите съображения. В 
резултат на което влиянието на процеса върху качеството на решенията е ограни-
чено. 

50  Източник: https://www.mod.bg/bg/doc/proekti_documenti/20201222_Proekt_programa_2032.pdf. 
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ПРЕПОРЪКИ

Няма универсален модел за мениджмънт на риска в публичния сектор, още по-малко в 
сферата на отбраната и въоръжените сили. МО и БА трябва да продължат да подо-
бряват процеса в съответствие с реалните потребности и особеностите на инсти-
туцията. 

 Да се установи максимално широк процес на оценка и мениджмънт на риска, така 
че да обхване както политическото, мениджърското и командното равнище в МО 
и БА, така и цялостно политическата функция „отбрана на страната“.

 Мениджмънтът на риска в отбранителното планиране и при командването на 
операциите да се развие в съответствие с документите и практиките на НАТО. 

 Системата от основни политики и програми да се приведе в съответствие с 
изискванията на планирането на основа на способности и да се повиши приносът 
на оценката на риска за качеството на важните решения. 

 Да се използват широко партньорства на МО с неправителствени, академични и 
корпоративни специалисти за системно усъвършенстване на концепцията, подхо-
дите и използваните техники за мениджмънт на риска.

ИКОНОМИКА, ЕНЕРГЕТИКА, ФИНАНСИ
Практики по управление на рисковете

Анализът на нормативната основа за оценка и управление на рискове в секторите 
икономика, енергетика и финанси51 показа следното:

 гаранциите за законова и фактическа институционална независимост на иконо-
мическите регулатори не са достатъчни, 

 липсва системен подход при дефинирането на институционални правомощия за 
управление на рисковете (което води до ad hoc промени „на парче“), 

 законодателният процес е самостоятелен риск поради честите промени и не-
достатъчния анализ на икономическите ефекти,

 липсват ясно дефинирани институционални роли за управлението на рисковете 
по сектори, като се застъпват правомощия и се размива отговорността.

Настоящият анализ цели да подпомогне един бъдещ процес на решителни реформи в 
политиките за сигурност и промотиране на модерни инструменти за оценка на рис-
кови фактори и превантивни действия от страна на съответните секторни инсти-
туции. Анализът е насочен към практики в управлението от страна на държавата 
и нейните институции и се прицелва в мащабните тенденции и макрокартината в 
управлението на рискове. Той е основан както на собствени наблюдения, така и на 
изследвания и оценки на редица международни институции.

Съвременни инструменти за оценка на управленските рискове

Според анализите на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие 
(ОИСР)52:

- институциите трябва да повишат степента на разпознаваемост на рисковете 
и така да осигурят повече участие на заинтересованите страни в процесите по 
формиране на политики. Само така може да бъде осигурена споделена визия за едно 
по-устойчиво на рискове общество,

- правителствата трябва да насърчават частните (на граждани и компании) инвес-
тиции в собственото предпазване от рискове, като се използва и потенциалът на 
частния сектор за дефиниране на подходи и свързани с тях стандарти за предо-
твратяване на рискове.

51  Стамболова, А., А. Георгиев, В. Рачев, В. Гарнизов, Р. Михайлова-Гарнизова, Р. Смедовска-Тонева, С. Попов, Х. Досев. Рискове за националната сигурност: 
Нормативна основа. Risk Monitor, 2021.
52  OECD (2014), Boosting Resilience through Innovative Risk Governance, OECD Publishing. http://dx.doi.org/10.1787/9789264209114-en.
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Държавните институции обаче често подхождат едностранно и без достатъчно 
участие на гражданското общество по отношение на рисковете, оценката за тях и 
инструментите за тяхното управление.53 Със или без изрично позоваване на национал-
ната сигурност и свързаната с нея поверителност държавата (не само българската) 
предпочита да анализира „сама“ и без участието на граждани и корпоративни парт-
ньори заплахите, вероятностите от осъществяване на конкретни рискове и инстру-
ментите, с които да управлява този процес. Често това води и до свръхрегулиране, 
при което се следят стъпките за формалното изпълнение на определени процедури, а 
не конкретните измерители и показатели. Това може да доведе и до липса на инова-
тивни управленски решения по отношение на рисковете и до изместване на фокуса от 
съдържанието към формата.

Съвременният подход за управление на рискове54 стъпва върху инструменти като ана-
лизи на риска и анализи разходи-ползи, които в повечето случаи са достатъчно ефикас-
ни по отношение на защитата на обществото и използваните за това ресурси. Но те 
трябва да бъдат допълнени и от тестове, чрез които да се установи дали решенията 
за управление на риска и свързаните с тях регулации нарушават други обществени 
принципи и ценности и дали анализираните рискове не са по-големи от първоначално 
предвидените. Отново тук ключовата роля за допълване на институционалния процес 
е на гражданското общество – както при външната оценка на механизмите за управле-
ние на рисковете, така и при фината настройка на решенията за преразпределение на 
ресурси, ако първоначално зададените стойности не са достатъчно адекватни.

Външната оценка за България

Ключов инструмент за оценка на икономическите рискове в Република България е Ев-
ропейският семестър55, който обхваща 3 елемента на координация на икономическите 
политики: структурни реформи, фискални политики за устойчивост на публичните 
финанси и предотвратяване на прекомерни макроикономически дисбаланси.

В доклада за 2020 г. Европейската комисия отчита напредък спрямо някои препоръки 
от 2019 г. в ключови области, например управлението на държавните предприятия, 
надзора върху банковия сектор и надзора върху рисковете в небанковия финансов сек-
тор56. Посочен е и напредъкът по отношение на данъчните вземания от сектора на 
горивата и във връзка със сивата икономика при облагането на трудовите доходи.

Един от цитираните положителни примери е свързан с дейността на Националната 
агенция за приходите (НАП), която следва програма за всеобхватна оценка на рискове-
те и насърчаване на доброволното спазване на законовите норми в сектори като тър-
говия с горива, трудови доходи в строителството, ресторантите, търговията на 
53  Aven, T., O. Renn (2018) Improving government policy on risk: Eight key principles, в „Reliability Engineering and System Safety“ 176 (2018) 230–241, https://doi.org/10.1016/j.
ress.2018.04.018.
54  Пак там.
55  Европейски семестър, https://www.consilium.europa.eu/bg/policies/european-semester/.
56  Европейската комисия (2020), Доклад за България за 2020 г., придружаващ Съобщение на Комисията до Европейския парламент, Европейския съвет, Съвета на 
Европейския съюз, Европейската централна банка и Еврогрупата „Европейски семестър 2020 г.: оценка на напредъка в структурните реформи, предотвратяването и 
коригирането на макроикономическите дисбаланси и резултати от задълбочените прегледи в съответствие с Регламент (ЕС) № 1176/2011.

дребно, туризма и търговците в електронна среда. Сред цитираните добри практики 
са и тези на Агенция „Митници“ във връзка с намаляването на неплатените акцизи и 
мита, с акцент отново върху горивата, но се посочва, че „евентуалното подобряване 
на данъчните и митническите одити също би могло да спомогне за постигане на целта 
за подобряване на събирането на данъците“ и че „при одитите липсват ясна насоче-
ност, наблюдение и проследяване на резултатите от тях“.

Сред анализираните рискове в документа са и тези, свързани с изпирането на пари. 
Посочва се, че в Националната оценка на риска са идентифицирани няколко системни 
риска, свързани с географското местоположение на България в т.нар. „Балкански марш-
рут“, използван за престъпни цели, значителната сива икономика и високите равнища 
на корупция. Според ЕК българските органи за надзор върху финансовите институции 
все още трябва да предприемат мерки за прилагане на основан на риска надзор, стъп-
вайки на националната оценка на риска.

Друга външна оценка за управлението на рисковете, свързани с разглежданите сектори 
икономика, енергетика и финанси, е на ОИСР.57 През 2019 г. Организацията посочва, че ня-
кои държавни предприятия са много неефективни, а други трупат огромни дефицити, 
особено в енергийния сектор. Докладът цитира анализ на МВФ от 2017 г., според който 
основната причина за натрупаните дефицити в Националната електрическа компания 
(НЕК) и другите дружества от Българския енергиен холдинг (БЕХ) е недофинансирането 
на техните разходи от страна на Държавната комисия за енергийно и водно регулира-
не (КЕВР, в институционалния ù вариант преди 2015 г.) във връзка с пазарния модел към 
онзи момент. Това е един от примерите за институционална (не)зависимост, цитира-
ни в предходния доклад по настоящия проект58 и за де факто ролята на регулаторите 
и ресорните министерства в управлението и/или генерирането на рискове.

Загрижеността на Международния валутен фонд (МВФ) за управлението на държавни-
те предприятия, вкл. в енергетиката, се запазва и в последващи доклади (последно – 
през 2019 г.), като едва през ноември 2020 г. е отбелязан напредък в това отношение 
във връзка с реформата на управлението на предприятията с държавно участие.59 Как-
то посочва докладът на ОИСР, въпреки че държавните предприятия не са изрично част 
от държавния бюджет, тяхното финансово състояние влияе върху публичните финан-
си и представлява значителен финансов риск за българската икономика.60 Сред положи-
телните развития в управлението на държавните предприятия ОИСР цитира приема-
нето на Закона за публичните предприятия през 2019 г. и последващите изменения в 
него, както и заложените инструменти за управление на риска – напр. възможността 
да се създават специални комитети в управленската структура на държавните пред-
приятия, включително за управление на риска. Едно от цитираните дружества с та-
къв комитет е БЕХ ЕАД.

57  OECD (2019), OECD Review of the Corporate Governance of State-Owned Enterprises: Bulgaria.
58  Стамболова, А., А. Георгиев, В. Рачев, В. Гарнизов, Р. Михайлова-Гарнизова, Р. Смедовска-Тонева, С. Попов, Х. Досев. Рискове за националната сигурност: 
Нормативна основа. Risk Monitor, 2021.
59  МВФ (2020) Bulgaria: Staff Concluding Statement of the 2020 Article IV Mission, https://www.imf.org/en/News/Articles/2020/11/10/mcs111020-bulgaria-staff-concluding-statement-
of-the-2020-article-iv-mission. 
60  OECD (2019), OECD Review of the Corporate Governance of State-Owned Enterprises: Bulgaria.
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Отново, както и в анализа на законодателната среда по отношение на рисковете, 
трябва да се отличи „формалната“ роля на инструментите за намаляване на рискове-
те, която е записана в нормите, от прилагането им на практика – „де факто“ състоя-
нието на тези процеси в страната. Въпреки наличието на формално приети норми 
по отношение на избора на представители на държавата (вкл. независими) в Закона 
за публичните предприятия, съгл. Чл. 21 (1) – „Чл. 21. (1) Всички членове на органите за 
управление и контрол се избират и назначават след провеждане на конкурс“, реализаци-
ята на този процес през пролетта на 2021 г., преди и след изборите за 45-о народно съ-
брание, показа редица дефекти. Част от конкурсните процедури бяха спрени с изричен 
законодателен мораториум до избирането на ново правителство, част бяха оспорени 
пред Съда61, а други доведоха до съмнения в обществото за прозрачност, честност и 
обективност. Това е още един пример, че формалните норми не могат да доведат до 
изпълнение на духа на закона, ако има нежелание за това от страна на прилагащите ги 
институции.

Други политики и инструменти за намаляване на рисковете

Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) има и някои специфични инструмен-
ти за управление на рисковете, част от тях въведени с европейски регламенти или им-
плементирани в законодателството във връзка с европейски директиви. Такъв пример 
е методиката с критерии за оценка на инвестициите в инфраструктурни проекти за 
пренос на електрическа енергия и природен газ от 2016 г., с която се въвеждат мерки за 
смекчаване на риска в регулаторната рамка за електрическата енергия и за природния 
газ и се оценяват специфичните инвестиционни рискове за проекти в електроенергий-
ния сектор и общият риск в газови проекти.

В годишния доклад на КЕВР за 2020 г. са посочени и други анализи – напр. на състоянието 
на ИТ инфраструктурата на КЕВР по отношение сигурността, във връзка с които са на-
правени препоръки за нейното развитие, така че да се подобри сигурността на инфор-
мацията във връзка с въвеждане на съвместимост на инфраструктурата на Комисия-
та спрямо изискванията за изграждане на политиката за сигурност на информацията.

Други инструменти, прилагани от Министерството на енергетиката, са свързани с 
Регламент 2017/1938 относно мерките за гарантиране на сигурността на доставките 
на природен газ. Министерството на енергетиката извършва национална оценка на 
риска за сигурността на доставките на природен газ в Република България, изготвена 
според Регламента, като този процес започна след газовата криза от 2009 г. и прие-
мането на предишния регламент от 2010 г., дефиниращ такива задължения на нацио-
налните енергийни ведомства. Във връзка с тези изисквания министърът на енерге-
тиката въвежда и актуализира Превантивен план за действие и План за действие при 
извънредни ситуации, които целят намаляване на рисковете при отпадане на големи 
единични източници на природен газ в кризисни ситуации.

61  Николов, Д. Съдът спря вписването на новия борд на БЕХ. Mediapool, 23.04.2021 г., https://www.mediapool.bg/sadat-sprya-vpisvaneto-na-noviya-bord-na-beh-
news321114.html.

Въпреки наличието на гореописания инструмент на Министерството на енергетика-
та България бе изправена пред втора газова криза в края на 2015 и началото на 2016 
година, когато заради търговските отношения между „Газпром Експорт“ и „Овергаз 
Инк“ имаше опасност от спиране на доставките за страната. Доставките бяха по-
ети от „Булгаргаз“ в последния момент, но това не се случи заради прилагането на 
формалните инструменти от страна на Министерството на енергетиката, а чисто 
конюнктурно вследствие на политически совалки и решения.62

Финансовият сектор разполага с една от най-подробно развитите нормативни бази 
в България за секторно управление на рисковете. Българската народна банка (БНБ) от-
говаря за редица процедури, свързани с прегледа на рисковете и тяхното управление. 
Процедурата за преглед на буфера за системен риск например се базира на структур-
ни показатели, групирани в три направления: 1) рискове, произтичащи от типа фи-
нансово посредничество, от структурните характеристики на баланса на банковата 
система и на нейното финансиране; 2) вътрешноприсъщи рискове за дейността на 
банковата система, проследявани на база регулярно микронадзорно наблюдение и оцен-
ка; и 3) рискове, свързани с макроикономическото развитие, оказващи влияние върху 
кредитоспособността на длъжниците и функционирането на банковата система. 

Управлението на рисковете в банковия сектор е базирано на въвеждането на глобал-
ната регулаторна рамка Базел III в европейското законодателство и създаването на 5 
нови капиталови буфера: 1) Предпазен капиталов буфер; 2) Специфичен за всяка банка 
антицикличен капиталов буфер; 3) Буфер за системен риск; 4) Буфер за глобална систем-
но значима институция и 5) Буфер за друга системно значима.

Българската народна банка прилага и систематични действия за установяване спазва-
нето на изискванията за превенция, както и за установяване и ограничаване на риско-
вете, свързани с изпирането на пари и финансирането на тероризма. Институцията 
извършва регулярен преглед и анализ на дейността на кредитните институции, като 
прилага рисково-базиран подход, съобразен с насоките на европейските надзорни орга-
ни и националната правна рамка.

По отношение на търговските банки БНБ като регулатор изисква от ръководните ор-
гани на банките да гарантират създаването и поддържането на надеждни правила за 
управление, чрез които да се наложат ефективни процеси за установяване, управление, 
наблюдение, контрол и редуциране на рисковете, на които са изложени или могат да 
бъдат изложени. Тези изисквания са въведени със Закона за кредитните институции и с 
подзаконови нормативни актове на БНБ. 

Заслужава да се отбележи, макар и само във вътрешноинституционален аспект, че в 
редица регулаторни институции от секторите икономика, енергетика и финанси са 
въведени и вътрешни правила за управление на рисковете. Пример за това са правила-

62  ЕК проверява спрените доставки на „Газпром“ към „Овергаз“. Mediapool, 06.01.2016 г., https://www.mediapool.bg/ek-proveryava-sprenite-dostavki-na-
gazprom-kam-overgaz-news243852.html.
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та за противодействие на корупцията, чрез които се оценява корупционният риск и 
се определят стъпките за противодействие и ограничаване на корупционните прак-
тики.

Актуални са рисковете, свързани с киберсигурността в икономическите отрасли. Най-
големият теч на данни, станал известен през последните години, е този от системи-
те на Националната агенция за приходите. На 15.07.2019 г. е извършен нерегламентиран 
пробив в информационната система на Агенцията, който води до противозаконното 
разпространение на данни за физически и юридически лица. От НАП посочват, че след 
инцидента е извършен преглед за уязвимости и външен одит, като са предприети мер-
ки за повишаване на мрежовата и информационна сигурност.63 Инциденти като този в 
САЩ през май 2021 г. показват, че киберсигурността все повече може да влияе и върху 
физически процеси – например в енергетиката, свързани с доставките на горива.64 С 
повсеместната електронизация на процесите във всички сфери на човешката дейност 
реализацията на такива рискове ще оказва влияние и в следващите години и тяхното 
управление ще става все по-важно.

Заключение

Както създаването на изрична съвременна нормативна рамка за идентифицирането 
и управлението на рискове, така и прилагането ù на практика от страна на българ-
ските институции, е до голяма степен инспириран отвън процес. Ако се върнем две 
десетилетия назад, първите реформи в икономиката, енергетиката и финансите са 
свързани с преодоляване на кризата от 1997 г. и изискванията на МВФ за намаляване 
на рисковете за бюджета чрез структурни реформи в секторите с преобладаващо 
държавно участие. Вторият голям институционален фактор е преговорният процес 
за приемането на България в ЕС, който де юре приключва на 1 януари 2007 г., но де 
факто продължава с постоянния преглед по механизма за сътрудничество и проверка. 
Третата фаза от този процес е свързана с изпълнението на насоките на ОИСР за кор-
поративното управление на държавните предприятия и приемането на специалния 
закон в края на 2019 г.

Самите политики и инструменти също са до голяма степен резултат от изисквания-
та за нормативно съответствие, а не са продиктувани от самостоятелно дефини-
ране на изрично национална рамка за оценка на рисковете и изпълнение на политики 
за сигурност. От формална гледна точка следването на външно зададени стандарти 
е предимство – прилагат се утвърдени и проверени в други юрисдикции механизми за 
управление на рисковете. От друга страна, „духът“ на тези процеси, който е предше-
ствал създадените навън норми, не може да бъде пренесен по същия механичен начин. 
Необходимо е преосмисляне на институционалната среда, така че управлението на 
рисковете да следва принципите за прозрачност, за въвличане на заинтересованите 
страни и за непрекъсната оценка на въведените норми, като в този процес се гаран-
тира ключовата роля на гражданското общество.

63  НАП (2021). Ключови факти за НАП за периода 2016-2020, https://nra.bg/wps/portal/nra/za-nap/2016-2020/.
64  Christopher B., S. Kelly (2021) Cyber attack shuts down U.S. fuel pipeline ‘jugular,’ Biden briefed, Reuters, https://www.reuters.com/technology/colonial-pipeline-halts-all-pipeline-
operations-after-cybersecurity-attack-2021-05-08/.

ОСНОВНИ ИЗВОДИ

 Реформата в практиките за управление на рисковете е по-скоро инспириран от-
вън процес, базиран на анализите и препоръките на международни институции.

 Често прилагането на готови решения отвън е чисто формално, като това 
води до създаването на неработещи норми и до формализиране на несъществува-
щи практики.

 В процесите по реформиране на практиките за управление на рисковете не се 
осигурява достатъчно участие на представителите на гражданското общество. 

ПРЕПОРЪКИ

 Продължаване на институционалните реформи, съгласно идентифицираните от 
външни и вътрешни оценки дефицити в практиките за управление на рисковете.

 Наличие на политическа воля, така че формалните норми да бъдат изпълнявани 
съгласно духа на закона, а не да се търсят „вратички“ и слабости, които да обез-
смислят прилагането им на практика.

 Преосмисляне на институционалната среда, така че управлението на рисковете 
да следва принципите за прозрачност, за въвличане на заинтересованите страни и 
за непрекъсната оценка на въведените норми.
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ОКОЛНА СРЕДА

Практики в управлението на екологични рискове

Независимо от широко разработената система за оценка и управление на екологични 
рискове практиката на администрацията е да се реагира след настъпването на криза-
та. Ще разгледам по-подробно наводнения, безводия и замърсяване на въздуха с прахови 
частици.

Общо състояние:

Въпреки или поради голямото изобилие от нормативни документи за оценка и упра-
вление на рискове като цяло в своята практика администрацията не успява да изпълни 
онова, което сама си вменява като задължения. Към средата на май 2021 не са разрабо-
тени и приети:

1. Национален доклад за състоянието и опазването на околната среда за 2019 г., съгласно 
изискванията на чл. 22, ал. 3 от Закона за опазване на околната среда, наричан още и 
„Зелена книга“. От гледна точка на идентификацията и управлението на рисковете 
това е ключов документ, който:

 Описва състоянието и тенденциите в околната среда

 Посочва тенденциите в значимостта на отделни рискове

 Отчита успеха или неуспеха в превенцията и смекчаването на рисковете

 Прави препоръки за промяна в статута на определени рискове – по-вероятни, с 
по-тежки последствия или обратното

 Липсата или забавянето на този доклад сами по себе си поставят под заплаха 
цялата политика за мониторинг, превенция и смекчаване на рисковете, свързани с 
околната среда. 

2. Не е приет и Национален план за управление на отпадъците 2021–2027 г. в 
съответствие с чл. 51, ал. 2 от Закона за управление на отпадъците. От гледна точка 
на управлението на рисковете това е ключов документ, който:

 Описва състоянието и процесите на вредно въздействие на отпадъците върху 
средата

 На тази основа се поставят цели за намаляване на вредното въздействие на 
отпадъците върху околната среда и здравето на населението 
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 Важна част от плана е създаването на максимални условия за предотвратяване 
образуването на отпадъци.

 Липсата на самия план е симптом за криза в управлението на отпадъците и е 
част от самия риск.

3. Оперативна програма „Околна среда” 2021–2027

 Това е основният планов инструмент, чрез който се насочват инвестиции 
за управление на рискове, свързани с климатични промени, води, почви, въздух, 
биоразнообразие

 Тя се съфинансира от ЕС и забавянето на нейното приемане, представяне и 
одобрение в Брюксел поставя под съмнение постигането на целите ù.

ПРИМЕР: риск от наводнения

Според министъра в служебното правителство към края на май има голямо забавяне 
на документи по различни проекти и планове за управление на речните басейни и пла-
новете за управление на риск от наводнение, които уреждат за държавата начина на 
управление, гарантиране, че няма да има наводнения.

Освен управленската отговорност за идентификация и управление на риска това пред-
ставлява забавяне на изпълнение на ангажиментите по Рамковата директива за во-
дите и Директива 2007/60/ЕО, според която България е приела и прилага дългосрочно 
планиране за намаляване на риска от наводнения чрез разработването на Планове за 
управление на риска от наводнения (ПУРН) за териториите на четирите района на 
басейново управление в страната. 

В това отношение според своите задължения Европейската комисия е направила оцен-
ка, според която:

 Отчита се, че са положени усилия при определянето на цели и разработването на 
мерки за предотвратяване, защита и подготвеност.

 Направена е препоръката за подобряване използването на анализа на разходите и 
ползите при избора на мерки за намаляване на риска от наводнения. 

 На езика на управлението на риска тази препоръка означава, че публичните 
ресурси, насочени за предотвратяване, защита и подготвеност, не са ефикасни и 
ефективни.

Данните от националната статистика потвърждават, че наводненията са най-
значимото природно бедствие за България за периода 2010–2017 г.:

 Наводненията са нанесли най-големи щети – 796,5 млн. лв. 

 На второ място са поставени щетите от свлачища – 575,5 млн. лв. 

 На трето място – бури и вихрушки – 164,9 млн. лв. 

 На четвърто място – земетресения – 60 млн. лв. 

 На пето място са пожарите – 12,7 млн. лв.

 На последно място са засушаванията – 268 хил. лв. 

Нанесените щети от наводнения са ясен знак, че администрацията все още не е в със-
тояние да управлява добре този риск, който освен това има тенденция към значимо 
повишаване, ако се следва хипотезата за изменението на климата и повишаване чес-
тотата на екстремните климатични явления. Засега администрацията е направила 
извода за необходима сериозна финансова подкрепа за изграждането на цялостна систе-
ма за справяне с риска от бедствия, която е ориентирана по-скоро към превенцията и 
предотвратяването на този риск, но сериозни реални успехи не се наблюдават.

За да се справи с въпроса, към средата на месец май намерението на МОСВ е да търси 
по-добра координация между плановите инструменти:

 Националната стратегия за адаптация към изменението на климата

 План за действие по отношение на адаптирането към изменението на климата 
до 2030 г.

 Националната стратегия за намаляване на риска от бедствия 2018–2030

 Препоръките от Националния доклад за България за 2019 г.

Всъщност администрацията разполага с твърде много стратегически, планови и опе-
ративни програми, които обаче не са добре координирани, но изглежда не е там проб-
лемът. Факт е, че на практика твърде малко средства се насочват за управление на 
рискове, които водят до твърде големи щети: Оперативна програма „Околна среда 
2014–2020” от общ бюджет 3,5 мрд. лева е отделила малко над 110 млн. лева, което 
леко превишава 3%, за подкрепа на мерки за превенция, подготовка и защита на насе-
лението. С тези средства се укрепват 13 свлачища, които засягат над 165 000 души, 
изпълняват се превантивни мерки по отношение на наводнения, финансира се разра-
ботването на Планове за управление на риска от наводнения 2022–2027 г., изграждат 
се 6 регионални центъра за повишаване на готовността на населението за адекватна 
реакция при наводнения, изгражда се Национална система за управление на водите в 
реално време, но само пилотно за р. Искър.
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ПРИМЕР: риск от засушаване

В противоположност на наводненията рискът от суша и безводие е класиран на по-
следно място: ниска вероятност и незначителен дял на щетите: 268 000 лв. за 7-годи-
шен период. Това не предполага да се случи водната криза в Перник, поради което в 
анализа се спираме по-подробно на хипотезата, че щом не е трайна тенденция и не 
е резултат от дефект на нормативната уредба, тя е предизвикана от практика на 
администрацията.

През 2019 г. липсата на вода в язовир „Студена“ води до режим на водоподаването в 
гр. Перник и десет села с общо население от около 100 000 души. Причината са лошите 
практики в управлението: язовирът е предвидено да бъде годишен изравнител – аку-
мулира вода в дъждовния период, за да може да доставя вода в сухия период. Водата 
се използва неправомерно и несъразмерно за индустриални цели, в очакване през след-
ващия период да падне дъжд. В графика за водоползване Министерството на околната 
среда и горите (МОСВ) е разрешило от язовира да се използва еднакво количество вода 
и когато в него е имало 20,5 млн. куб. м вода през юни 2018 г., и когато в него е имало 
8,43 млн. куб. м през октомври 2019 г. Кризата е била предизвестена, но мерки не са взе-
ти. Уволнен е директорът на ВиК-Перник, но той през октомври 2019 г. е предупредил 
общината, въпреки което не само не са настъпили ограничения, но до края на годината 
са подадени около 1 милион куб. м повече от разрешеното.

След дебати между институциите е постигнат консенсус около причините – клима-
тичните промени: ниското количество на валежите през 2019 г. Всъщност според На-
ционалния институт по метеорология и хидрология 2019 не е била най-сухата година 
след последния път, в който Перник е бил на воден режим. От друга страна, планът за 
управление предвижда три варианта – за валежна, нормална и суха година. Но вариан-
тът за суха година не е бил приложен.

Като друга причина за кризата се сочи фактът на големите загуби във водопреносната 
мрежа (75 %) поради амортизирана водопроводна мрежа – въпрос, с който общината 
и ВиК не могат да се справят без помощта на европейски средства. През 2014 г. ВиК-
Перник е получила кредит за решаването на въпроса, но средствата не са използвани 
по предназначение.

Отговорът на настъпилата криза е в две посоки: 

 Репресивен: задържани са бившият директор на ВиК, и.д. кметът на Перник, 
министърът на околната среда и водите; освободени са зам.-министри и целият 
политически кабинет; впоследствие са извършени и полицейски акции в отделни 
басейнови дирекции. Съдебните дела продължават.

 Правителството и Столична община вземат решение за прехвърляне на води от 
София към Перник. Проектът на стойност 27 млн. лв. е възложен на изпълнител без 
конкурс. През януари 2020 г. премиерът Борисов нарежда публично: започвайте да 
копаете още днес водопровода за Перник. През март. Строящият се водопровод 
дава дефект: поради спешното проектиране не е правилно изчислено налягането. 
Водопроводът е завършен, но е безполезен, незаконен, дефектен и скъп. Междувременно 
през пролетта яз. „Студена“ започва да се пълни и проблемът на гр. Перник е решен.

Като цяло пернишката водна криза повтаря модел на една по-стара водна криза – 
софийската от 1994 г. Тогава големи количества от яз. „Искър“ са източени за произ-
водство на електроенергия, очакваните валежи не падат, столицата е поставена на 
воден режим. Правителството възлага на Строителни войски да построи хидросъо-
ръжение, което да прехвърля води от Рила към София, т.нар. деривация „Джерман – 
Скакавица”. По време на строителството населението на Сапарева баня се изправя на 
протест, смазан брутално от полицията. Проектът също е скъп, технически неизпра-
вен, неизползван и незаконен, бидейки част от спрения от Великото народно събрание 
проект „Рила – Места” на основание на подписката, внесена от първия митинг срещу 
властта през 1989 г. 

ПРИМЕР: риск от замърсяване на въздуха

На 3.12.2020 г. Европейската комисия реши да предяви иск пред Съда на ЕС срещу Бълга-
рия, тъй като страната не е осигурила цялостно изпълнение на решението на Съда от 
5 април 2017 г. Накратко, в това решение е установено, че България изпълнява задъл-
женията си по европейското законодателство относно качеството на атмосферния 
въздух – Директива 2008/50/ЕО. Установено е, че систематично и постоянно не са 
били спазвани пределно допустимите стойности за прахови частици (ПЧ10) и не са 
били предприети подходящи мерки, с които да се гарантира, че периодът на превиша-
ванията е възможно най-кратък. 

Санкцията е в размер 3156 евро на ден, като срокът тече от първото решение на 
съда до второто, плюс времето от второто решение до постигането на желаните 
резултати.

След първото решение българската администрация е създала планове и набелязала 
мерки за периода 2015–2019 г., но установеното от Съда систематично и постоянно 
неспазване продължава: повече от три години след решението България все още не 
е осигурила спазването на определените в директивата пределно допустими стойно-
сти във всички свои зони за следене на качеството на въздуха и агломерации. У нас се на-
блюдават някои от най-сериозните превишавания в ЕС както на годишните, така и на 
дневните пределно допустими стойности за прахови частици (ПЧ10). Особено големи 
са превишаванията при дневните пределно допустими стойности — те са отбелязани 
в 90 дни годишно, т.е. над 2,5 пъти повече от разрешеното съгласно директивата, 
което създава рискове за здравето на населението. 

Някакви резултати са постигнати, но те са силно незадоволителни, тъй като Бълга-
рия все още не е започнала реално да прилага мерки по места, чрез които да се осигури 
спазването на пределно допустимите стойности. В действителност повечето мерки 
са в подготвителна фаза или предстои да влязат в действие едва през 2024 г. Това е 
заложено и в най-новия документ, Националната програма за контрол на замърсяване-
то на въздуха (2020–2030), разработена въз основа на споразумението между Минис-
терството на околната среда и водите и Международната банка за възстановяване и 
развитие, което е ратифицирано със закон от Народното събрание.
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Проблемът е стар и стабилен. Световната здравна организация в своя доклад от 2012 
г. Public Health and Environment (PHE): ambient air pollution DALYs attributable to ambient 
air pollution поставя България на първо място в света по критерия „загуба на години 
живот в добро здраве поради замърсяване на въздуха”, далече пред традиционни за-
мърсители като Китай и Индия и 4,5 пъти повече от средното за Европейския съюз.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В резюме: 1) най-големите щети се причиняват от наводнения, за чието предотвра-
тяване се харчат най-малко пари; 2) най-слабо вероятните водни кризи настъпват 
вследствие на принципен дефект в дейността на администрацията; 3) най-високо-
рисковите замърсявания, тези на въздуха, систематично остават неадресирани или 
мерките непрекъснато се отлагат. С други думи, налице е трайна системна грешка 
в администрацията относно оценката, превенцията и смекчаването на рисковете. 

ПРЕПОРЪКА

Радикалното решение е МОСВ да се закрие и функциите му да се поемат от министер-
ство с много по-голяма политическа тежест. В Гърция например дълги години околната 
среда беше в един политически портфейл с териториалното планиране, строител-
ството и благоустройството (Ministry for the Environment, Physical Planning and Public 
Works); през 2009 г. бе преобразувано в Министерство на околната среда, енергетика-
та и климатичните промени; днес – Министерство на околната среда и енергетика-
та (Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας), отговорно за енергийната и екологичната 
политика. Това му придава много по-голяма роля във властта и значително по-лесна 
координация вътре в Министерството. В България управлението на водите например 
се разпределя основно между четири министерства: енергетика, регионално развитие, 
екология и земеделие, а петото – на здравеопазването – има контролни функции от-
носно безопасността на водите.

Втората възможност е в МОСВ да бъде запазена само екологичната политика, а сами-
те стопански функции по управление на води и басейни да бъдат прехвърлени в друго 
министерство, напр. Министерството на регионалното развитие и благоустройс-
твото (МРРБ), което отговаря за ВиК дружествата, или енергетиката.

Третата възможност е да се промени институционалният формат и да се засили ро-
лята на националната система за управление при кризи, която да получи повече право-
мощия и финансови инструменти, за да е в състояние 1) да има актуална информация 
за рисковете и тенденциите; 2) да провежда реална координация за прилагането на 
действителна превантивна политика. На практика тази система през последните 
10 години е систематично обезценявана и обезвластявана. Например при последната 
епидемична криза тя беше поставена в скоби и бе изместена от паралелен формат за 
управление при криза.

Четвъртата възможност е МОСВ да запази своята структура и функции, но да бъде 
политически, медийно и граждански принудено да изпълнява вменените ù от норма-
тивната уредба задължения.

ОБРАЗОВАНИЕ
Практики по управление на рисковете 

ОБЩА КАРТИНА

Националният статистически институт (НСИ) публикува данните за образованието 
през учебната 2020/2021 г., обхващащи предучилищното, училищното и висшето об-
разование.

Предучилищно образование

В предучилищното образование виждаме намаляване на децата спрямо предишната 
учебна година (от 218 до 216 хиляди, или с 1 % по-малко) както заради демографските 
процеси в страната, така и заради намаляване на обхвата на записването – за учебна-
та година записаните са 78,1 % (с 0,6 по-малко). В същото време броят на преподава-
телите остава почти непроменен – дори има слабо нарастване, което е отражение и 
на увеличаването на интереса към висшето педагогическо образование.

По отношение на разпределението на учителите в детските градини, те са равно-
мерно разпределени по региони. Според данните на НСИ от общо 20 хиляди учители в 
детските градини, малко над 1/5 са в столицата. Почти по хиляда има и във Варна и 
Пловдив, 575 в Бургас, 410 – в Русе. Почти всички общини – 229 – са с по-малко от 100 
преподаватели в детските градини. Без детска градина е само една община в страна-
та – пограничната Трекляно. За разлика от съотношението между учители и ученици 
по общини разпределението на преподавателите в детските гради изглежда много 
балансирано. Почти всички общини спадат в групата на тези с между 9 и 12 деца на 
един преподавател, като значително отклонение се наблюдава единствено в Ковачев-
ци (4,5 деца) и Антон (17 деца). В големите общини съотношението е 10–11 деца на 
един преподавател. Това от своя страна значи, че има много малко общини с недостиг 
или пък излишък на преподаватели в детските градини, а повечето от тях са малки и/
или планински.

 
Общо образование

В общото образование също се наблюдава намаляване на учещите вследствие от на-
маляването на броя на населението във възрастовата група. Намаляват и напусналите 
училище. През учебната година 13 хиляди ученици са напуснали общообразователните 
училища. Броят на напусналите поради заминаване в чужбина и по семейни причини е 
най-висок, но и броят на напусналите поради нежелание да учат остава над 10 % от на-
пусналите, или хиляда и четиристотин ученици. Индикаторите за бедност и социално 
включване подсказват, че бедността е сред основните причини за нежеланието и/или 
невъзможността за учене. Данните за 2020 г. сочат, че делът на децата (на възраст 
между 1 и 15 години) с материални лишения е 38,5 %, а според етническата принадлеж-
ност най-високи са стойностите при ромската общност – 77,8 %. През 2020 г. 11,6 % 



64 

РИСКОВЕ ЗА НАЦИОНАЛНАТА СИГУРНОСТ: ПРАКТИКИ ПО УПРАВЛЕНИЕ НА РИСКОВЕ

65 

от децата нямат подходящо място за учене или писане на домашни (54,3 % при цига-
ните), 21,4 % нямат достъп до книги, които са подходящи за възрастта (82,3 % при 
циганите), а 24,6 % нямат поне два чифта обувки (64,2 % при циганите). 

Професионално образование и обучение

Броят на учениците в професионалното образование и обучение е 138,7 хиляди. Въпре-
ки че връзката на професионалното образование с пазара на труда е по-тясна в срав-
нение с тази при образованието в общообразователните училища и води до по-ниска 
безработица, по-голям шанс за бърза заетост и по-висока заплата, тенденциите в про-
фесионалното образование са сравнително неблагоприятни. Делът на завършващите 
намалява до 43,5% през 2020 г. (при 45,6% през 2019 г.). Намалява и броят на препода-
вателския персонал – през настоящата учебна година преподавателският персонал в 
професионалните училища е 11,9 хиляди, или с 4% по-малко от предходната година. 
Причини за всичко това могат да се търсят във влошаването на представата за про-
фесионалното образование, остарялата материална база, почти никаквата динамика 
в дуалното обучение.

Висше образование

През настоящата учебна година студентите в страната са 226,4 хиляди. През послед-
ните години се наблюдава намаляване на спада на студентите и през 2020/2021 г. бро-
ят им остава почти непроменен спрямо предходната година. Въпросът за завишените 
бройки в университетите продължава да стои на дневен ред и противоречи на спада 
на населението, който не е компенсиран и от увеличаването на студентите чужденци.

ПРОБЛЕМНА КАРТИНА

Както се вижда от общата картина на образованието в България, най-малко проблемна 
е тя в предучилищното образование (като се изключи недостигът на детски градини 
в столицата, което остава проблем пред общинската власт). Положителна стъпка 
е въвеждането на задължителното образование от 4-годишна възраст, която е от 
полза както за ранно-детското развитите, така и за семействата на циганите и най-
бедните.

За разлика от ситуацията в началното и средното образование, където най-рисковият 
фактор се оказва, че училищата и качеството на преподаването в тях са функция на 
контекста, или на мястото, където се намират. Тоест общата държавна политика се 
променя според локалното, а средата определя какво ще е училището. А учителите се 
приспособяват към ситуацията. 

Рисков фактор е поддържането на училища навсякъде и на всяка цена.

Друг проблем в училищата в големите градове (и най-вече в столицата) е изтеглянето 
на българските деца от класове, в които се учат циганчета и деца на имигранти. Ро-
дителите създават радикални разделителни линии и създават фактор за капсулиране, 
често ги задържат в малкото населено място от страх да не попаднат в „лоша“ среда 
в по-големия град и така възпрепятстват развитието на децата си. (Където е роде-
но детето, там и остава. Надграждане на статус в цигански и крайни квартали, по 
селата). Пример: в столицата само в едно училище (32-ро) се обучават деца със смесен 
произход. Както и във Враца, където директорът е намерил решение в създаването на 
класове за циганчета и българчета, които се обучават отделно, но поне имат възмож-
ност да се срещат в училището. 

Рисков фактор е капсулирането по социален признак. Както и социалната и етни-
ческа нетърпимост/страх на родителите. Този страх от различните е тенденция 
не само в България. 

В страни като Финландия, Швеция, Норвегия, а през последните години и в Германия 
(по-точно в Източна Германия) в училищната среда все повече се разпространяват 
националистически идеологии, създават се пронацистки формирования и се насаждат 
ксенофобски убеждения. В България учебниците насаждат българската културна иден-
тичност като етническа, а не като гражданска, фолклорните танци и песни измест-
ват изучаването и познаването на институциите. (Вж. т. 1.5 Повече родолюбие в 
училище, Отчет на целите на администрацията на МОН за 2020 година, приоритет 1: 
Възпитание в дух на родолюбие). 

Този въпрос е свързан и с въпроса за учебните направления. Тенденцията е да се оцен-
ностяват все повече практически ориентираните дисциплини (под предлог за по-до-
бра подготвеност за пазара на труда), за сметка на социалните и хуманитарните 
предмети, които са в състояние да набавят ресурс за ориентиране и морална устой-
чивост във все по-динамично променящия се свят. В този свят навлизат машините и 
изчезват професии, така че уменията за ориентиране и адаптация ще са най-добрият 
залог за икономическа функционалност в бъдеще, което ще се характеризира с все по-
голяма несигурност. 

Рисков фактор е изместването на социалните и хуманитарни дисциплини от етно-
практическите, каквато е тенденцията в средното образование в момента. 

Въпросът за качеството на образованието както в средното, така и във висшето 
образование, е централен за плановете за действие на МОН. 

Какво сочат резултатите от Международното изследване на уменията по математи-
ка и природни науки – TIMSS, което е сред най-реномираните международни сравнения 
на образователните системи и резултати заедно с PIRLS (умения по четене – IV клас) 
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и PISA (функционална грамотност – след VII клас). Изследването се провежда на всеки 
четири години за ученици от IV и VIII клас, като това издание е направено през 2019 
година.

 Разполагат с повече ресурси за обучение вкъщи (книги, достъп до интернет и др.) 
и родителите им са по-високо образовани.

 Още преди училище са ангажирани с дейности за придобиване на грамотност и 
смятане вкъщи или в системата на предучилищното образование.

 Посещават училища с по-малък недостиг на ресурси.

 Посещават училища с висок акцент върху академичния успех, обикновено 
характеризиращи се с висококвалифицирани учители и подкрепящи и ангажирани 
родители.

 Имат по-високо чувство за принадлежност към училището.

 Посещават училища с по-висока дисциплина и безопасна среда, както и по-малко 
или никакъв тормоз в училище.

Посочените индикатори още веднъж потвърждават ключовото значение на средата, 
в която се развива както детето, така и обучението му. 

Във фокуса на всяка политика в сферата на училищното образование неизменно стоят 
учителите, тъй като върху тях пада основната отговорност за доброто образование 
и знанията и уменията, придобити от учениците. В България в последните години 
се говори най-вече за заплащането на учителите, а на по-заден план остава тяхната 
подготовка, обучение и условия на труд. Ефективните политики към учителите обаче 
включват много повече от добро заплащане.

 
Ще цитирам едно изследване, което се основава на последното издание на междуна-
родното проучване PISA от 2015 г., включващо и подробни данни за учителите. Целта 
му е да открои тези практики, които водят до постигане на най-добрите резултати. 
 
1) Участие в програми за професионално развитие. Основният фактор тук е конкрет-
ният вид обучение, както и провеждането му в самото училище

2) Оценяване на учителите. Тук ключовите фактори са обратната връзка, честотата 
на оценяването и обвързаността му с размера на заплащането 

3) Заплащане на учителите. Фактор тук е заплата, която е над средната в страната

4) Брой на учителите и съотношение учител-ученик. Факторът по-малко на брой уче-
ници не се оказва ключов. Такъв е качеството на преподаването 

5) Навлизане в учителската професия. Ключов фактор е по-високата бариера при започ-
ване на образованието – гаранция за престиж на професията и това, че в нея работят 
най-добрите 

6) Автономия на училищата при подбора на учители.

Изводът е, че не само високите заплати и малкият брой ученици са фактор за успева-
емост. 

По отношение на висшето образование проблемите са свързани със следните теми: 
субсидиране и защитени професии, прием и реализация на завършилите висше образо-
вание, диференцирано заплащане на преподавателите във висшето образование, сти-
мулиране на научната дейност, стимулиране на младите учени (докторанти и пост-
докторанти), изграждане на високотехнологични центрове. 

Новото финансиране е дори повече от обещаното преди – 65 милиона лева вместо 
първоначално обсъжданата сума от 50 милиона за повишаване на заплатите във вис-
шите училища. Това се налага, от една страна, заради забавения ръст на заплатите 
в сектора на фона на икономиката като цяло, от друга, заради парадокса, в който 
навлизащите преподаватели в средните училища стартират с по-високо заплаща-
не спрямо тези във висшето въпреки по-високия ценз и изисквания към професията. 
Новите стартови заплати – от 1300 лева бруто месечно за асистентите до 1600 лева 
за професорите – не са достатъчни, за да мотивират завършващите да се развиват 
в научно направление, особено що се отнася до технологичния сектор. Но все пак са 
стъпка в посока на подобряването на заплащането и жизнения стандарт на професи-
ята, които все още са далеч от изискванията и ролята ù. От гледна точка на това 
доколко завършващите студенти работят по специалността си или на позиция, която 
изисква висше образование, е необходима преоценка на броя на студентите или ориен-
тирането им към специалности, които отговарят на търсенето на пазара на труда.

Броят на студентите намалява през годините (с близо 50 хиляди, или 18%), но е на-
лице разместване в избора на специалности. „Икономика“ остава на първо място, но 
„Медицина“ влиза в Топ 5, а „Право“ изпада. „Педагогика“ се изкачва до второто място, 
измествайки „Администрация и управление“. Така за периода 2013–2020 г. тежестта 
на направление „Икономика“ намалява от 22% до 16% от общия брой на студентите 
в страната, „Администрация и управление“ – от 10% до 7%, а делът на броя на сту-
дентите по медицина и педагогическите специалности („Педагогика“ и „Педагогика на 
обучението по…“) се повишават съответно от 2% до 6% и от 8% до 11%. При всички 
положения перспективите пред страдащите от липса на кадри здравеопазване и обра-
зование са добри, за сметка на раздутите икономически, административни и правни 
специалности.

Проблем остава реализацията на завършилите висшисти. През 2020 г. само 51% от 
завършилите през последните пет години студенти работят на позиция, изискваща 
висше образование. Причини за това разхищение на ресурс и усилия могат да се търсят 
в лесния прием, достъпното (за студентите) образование, липсата на изисквания и 
практики за ефективно стажуване, липсата на кариерно ориентиране, ниската моти-
вация за качественото образование (както от страна на университетите и препода-
вателите, така и от страна на самите студенти), което пък води именно до разду-
ти безперспективни специалности. Към причините за реализирането на висшисти на 
позиции за среднисти могат да се отнесат и слабостите в средното, и по-специално 
професионалното образование. Други причини са относително ниската мобилност на 
населението, разминаването между очаквания и реални условия на работа (заплата, 
бонуси и т.н.).
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Спрямо 2015 г. броят на реализираните студенти се е повишил с 4 п.п. (от 47%) и ос-
новната причина за това е свиването на броя на студентите именно в най-големите 
направления – „Икономика“ и „Администрация и управление“, а не по-добрата реализа-
ция на кадрите в тях – през 2020 г. тя е 41% и за двете направления.

Сред всички направления с най-висока дял на приложение на висшето образование – над 
90% – са „Медицина“, „Стоматология“, „Фармация“, „Теория и управление на образова-
нието“ и „Военно дело“. С най-ниска реализация – под 30% – пък са направленията „Тури-
зъм“, „Хранителни технологии“ и „Изобразително изкуство“. 

Проблем остава и ниската степен на дипломиране. 1/2 от студентите последен курс 
не са се дипломирали през 2020 година.

Рискови фактори са: 1) Отказ от акцентиране върху качеството на предлаганото 
образование и стремеж към включване на специалностите на университетите в 
списъците със защитени професии. 2) Чувствително разминаване между структу-
рата на висшето образование и пазара на труда. (И през последната година основни-
ят интерес на студентите остава съсредоточен върху специалностите от областта 
на икономиката, администрацията и социалните науки, което важи с особена сила за 
жените. Същевременно основното търсене на пазара на труда все повече се съсре-
доточава в техническите, математическите и инженерните специалности (STEM) и 
няма изгледи тази тенденция да се промени в близко бъдеще). 3) Прекъсната връзка 
с бизнеса и работодателите. Това не важи за всички факултети и всички универси-
тети, но мнозинството не обръщат особено внимание на по-нататъшната реали-
зация на студентите си. Разбира се, „вината“ е споделена между работодателите и 
университетите, тъй като нито едната от двете страни не полага достатъчно 
усилия, за да изгради мост между образование и работа. Тук може да се мисли за по-сил-
но застъпване на стажове на реални работни места в хода на обучението, както и за 
по-активна подкрепа от страна на работодателите на самия образователен процес. 
4) Дефицити при преподавателите. (В момента немалка част от академичната общ-
ност се съсредоточава почти изключително върху процеса на преподаване и оставя 
настрана научната дейност. От липсата на научна дейност обаче страда и образова-
телният процес, тъй като преподавателите често са далеч от последните развития 
в сферите си. Тук е необходимо предоставяне на по-силни стимули за научна дейност, 
но обвързана с релевантността и влиянието на резултатите от нея). 5) Твърде малко 
програми на чужд език.

Фокус върху качеството на преподаването има реформата за финансирането на вис-
шето образование с въвеждането на рейтинговата система и обвързване на приходи-
те на университетите с нея. Проблем в нея обаче се оказват изключенията – списъци-
те с приоритетни направления, защитени и насърчавани специалности, които не са 
обвързани с финансиране въз основа на постижения.

Същевременно се създават прекалено много университети и филиали, което поставя 
България на едно от първите места по висши училища на глава от населението, без 
оглед на търсенето на висшисти с определени специалности на пазара на труда и по-
следствията от обезценяването на дипломите. Необходим е фокус върху повишаване 
на качеството на образователния продукт с цел повече от един български универси-
тет да се появи в международните класации на висши училища, както и по-широко зас-
тъпване на научна дейност във висшите училища, които днес са почти изключително 
съсредоточени върху преподаването.
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ИЗВОДИ

 Равномерно разпределение на предучилищните институции (ясли, градини) на 
територията на страната

 Развиване на системата на средищните училища с цел повишаване на качеството 
на образованието

 Капсулиране на средните училища по социален признак

 Изместване на интереса към социалните и хуманитарните дисциплини за сметка 
на професионално-техническите

 Ниска степен на дипломиране на студентите

 Несистемна връзка между ВУ и бизнеса

 Ефективни мерки за развиване на научната дейност чрез профилиране на научни 
ВУ и увеличаване на програмите на чужд език.

ПРЕПОРЪКИ

 Изграждане на ефективна система за оценка на качеството в средното 
образование

 Оптимизиране на училищната мрежа. Закриване на селски училища и създаване на 
средищни училища с по-големи паралелки. Повишена достъпност и по-добра пътна 
мрежа. Обща среда за деца с различен произход и социален статус

 Въвеждане на система за оценка на качеството във висшето образование

 Подобряване на професионалното образование

 Оптимизиране на образователните практики за създаване на добри учители.

 Ефективно обвързване на рейтинговата система със субсидирането на ВУ 
(висшите училища). Профилиране на ВУ. Профилиране на университети с акцент 
върху научноизследователската дейност

 Решаване на 5-те основни проблема във висшето образование, изброени по-
горе като рискови фактори (качество на образованието, обвързаност с пазара на 
труда, реална активност и интерес на бизнеса, повишаване на научната дейност 
на преподавателите и докторантите, повече програми на чужд език)

 Повишаване на цифровите умения на учителите, единните платформи, условия и 
ресурси в домакинствата – предизвикателства пред бъдещето на дистанционното 
обучение

 Структуриране на уменията на учениците в средното образование

 Задържане на учениците в средното образование – ключов проблем в изоста-
ващите райони 

 Преодоляване на бедността като фактор за невъзможност и нежелание за учене 

 Преодоляване на недостига на кадри в училищното образование

 Повишаване на реализацията на завършилите студенти по изучаваната 
специалност. Структурни промени в специалностите 

 Регулиране на заплащането във висшето образование. 
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ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ
Практики по управление на рисковете 

Рискът от пандемия доминира в здравната сфера през последната година и половина. 
Той сякаш отменя всички останали рискове в поведението на политическия апарат, 
администрацията, медиите и гражданите. За неговото управление оторизираните за 
това организации се опират на информация и модели за отговор, които са изработени 
другаде. Не се ползват изградената българска система за управление при кризи и осо-
бено в началния период – потенциалът на експертната общност. Отговорните лица 
действат според преценката и инструкциите на Световната здравна организация, 
Европейската комисия, както и някои национални публичноздравни служби, например 
тези на Германия.

Практиката на СЗО

Първоначалната официална оценка на риска и съответните препоръки са направени 
от Световната здравна организация между 1 и 5 януари 2020: да се прилагат публични 
здравни мерки, отговарящи на грип (influenza) и тежки остри респираторни инфек-
ции. Основните аргументи са, 1) че това е един изолиран клъстер от 44 случая, 2) че 
санитарните власти са установили и изолирали източника и като цяло имат способ-
ността да се справят със ситуацията и 3) че описаните симптоми са общи за множе-
ство респираторни заболявания и пневмонията е обичайна за зимния сезон. Поради 
това не се препоръчват никакви специфични мерки за пътуващите, както и налага-
нето на ограничения на търговията със и пътуванията до Китай. Тази първоначална 
институционална оценка на риска слага траен етикет на новоустановените пневмо-
нии като обикновена настинка, обичайна сезонна епидемия, регулярен грип, common 
cold, ordinary flu, usual influenza, rhume banal, épidémie saisonnière commune, grippe régulière, 
la grippe saisonnière.

Оценката не се променя дори когато по-късно се установява, 1) че е открит нов ко-
ронавирус; 2) че се предава лесно от човек на човек и 3) че се открива във все повече 
страни извън Китай. Грешно се допуска, че бързото откриване на генната секвенция на 
вируса демонстрира повишената способност на Китай да управлява новата епидемия, 
тъй като е налична силна система на публично здравеопазване с капацитет и ресурси 
да се управляват епидемии на респираторни инфекции. На 30 януари СЗО изпраща пър-
во тревожно послание, обявявайки Public Health Emergency of International Concern с цел 
защита на страните със слаби здравни системи, но въпреки това всякакви ограничения 
върху пътувания и търговия са наречени an unnecessary disruption. На 11 февруари е лан-
сирано и новото официално наименование на заболяването – COVID-19, и за пръв път 
новият вирус е наречен публичен враг номер едно, а предстоящата епидемия – very 
grave threat. Дори на 15 февруари, по време на Мюнхенската конференция по сигурност-
та, когато генералният директор на СЗО посочва, че се намираме в сценарий, според 
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който се е появил патоген с пандемичен потенциал, който се придвижва бързо между 
страните и изисква незабавен и мащабен отговор на всяка една от тях, все още се при-
ема, че Китай обаче е предприел мерки, които му струват много скъпо, но е откупил 
време на света, поради което прозорецът на възможностите все още е отворен. По-
зицията на СЗО се променя радикално едва на 11 март, когато най-накрая прави оценка, 
според която ситуацията с COVID-19 може да бъде характеризирана като пандемия.

Практиката на ЕС

Освен със СЗО българските власти обосновават своите действия с позицията на Евро-
пейския център за превенция и контрол на болестите, който е малко по-предпазлив. 
По време на първата оценка на 21 януари центърът заявява, че има значителна неси-
гурност (considerable uncertainties) за оценката на риска, която се дължи на липсата на 
детайлни епидемиологични анализи. Все пак се посочва, че очакваното въздействие на 
2019-nCoV епидемия е високо, бъдещото глобално разпространение – вероятно, умере-
на е вероятността за заразяване на европейски пътници, посещаващи Ухан, умерена е 
и вероятността за внос на случаи в ЕС, при подходяща превенция и контрол е ниска и 
вероятността за вторични случаи в ЕС.

Към 31 януари уговорката за несигурността остава същата, запазва се и оценката за 
потенциалното въздействие на 2019-nCoV като висока, степента на вероятността 
за заразяване на граждани от ЕС в провинция Хубей е повишена от умерена на висока, 
за останалите китайски провинции – като умерена, с тенденция за нарастване, рис-
кът от внос на случаи е от умерен до висок, като много нисък е определен рискът от 
предаване от човек на човек в рамките на ЕС, при условие че случаите се установяват 
рано и се прилагат подходящи мерки за превенция и контрол.

Две седмици по-късно рискът от заразяване със SARS-CoV-2 за населението на ЕС, евро-
пейското икономическо пространство и Великобритания е определен като нисък, а 
за пътуващи или обитаващи територии с предполагаемо заразяване в общността – 
като висок. Добавен е и нов критерий – рискът за капацитета на здравните системи, 
който е оценен на нисък до умерен.

Напълно различен е следващият доклад от 2 март. В него вече се прилага сценариен под-
ход, с разгънати описания на предпазни мерки и отговор спрямо всеки сценарий и много 
по-подробни въпроси за оценка на риска. Ситуацията в ЕС е определена като сценарий 
1 (голям внос при ограничено разпространение в общността), който може бързо да 
еволюира в посока на сценарий 2, в който към този момент от европейските страни 
се намира само Италия. Случилото се впоследствие най-добре се описва от сценарий 
4: широко разпространение, претоварена здравна система, недостатъчен капацитет 
на реанимациите, претоварен и болен медицински състав, недостиг на предпазни сред-
ства, недостиг на средства за лабораторни тестове, при което целта основно е да се 
смекчи въздействието на епидемията, да се облекчи системата на здравеопазването, 
да се защитят рисковите групи и да се ограничи прекомерната смъртност. 

Практиката на Германия

Освен реакциите на СЗО и ЕС българското правителство се позовава на политиката 
на отделни страни, членки на ЕС, главно Германия, която в началото също определя 
ситуацията като ниско рискова. Така например германският федерален министър на 
здравеопазването Йенс Спан на 22 януари заявява, че ситуацията е много различна в 
сравнение с епидемията от SARS, че Китай е прозрачен и сътрудничи активно с нем-
ската болница „Шарите“, където са правени първите изследвания на вируса. Посочва, 
че се готвим за предизвикателството и за посрещане на риск, но към този момент 
и СЗО е по-подготвена, а и вирусът е по-слабо инфекциозен в сравнение с множество 
инфекциозни заболявания, и заключава, че изглежда, този вирус е по-безопасен и от грип. 
Това продължава и на 24 януари, когато здравното министерство в Берлин обявява, 
че „няма място за притеснение и алармизъм“, тъй като Германия е подготвена, пер-
соналът на летищата е обучен да разпознава всякакви признаци на заболяването на 
пристигащите от Китай, който се справя с епидемията по подходящия начин. Същия 
ден Йенс Спан в Давос заявява пред „Блумбърг“: Китай се справя по-добре и световната 
общност е по-подготвена да се справи с новия коронавирус в сравнение с 2002 и 2003 г. 
Има голяма разлика с епидемията от SARS – имаме много по-прозрачен Китай, дейст-
вията му са много по-ефективни още от първия ден. А на 26 януари – един ден преди 
потвърждаването на първия случай в Бавария – федералното здравно министерство 
заявява, че повече се страхува от паниката, отколкото от коронавируса. Едва на 29-и 
„Луфтханза“ спира временно полетите до Китай; а на 1 февруари 124 немски граждани 
са евакуирани от Ухан с военна авиация; но пък на 2 февруари министър Спан определя 
ситуацията като динамична и критикува коронавирусните конспирации, които вече 
са завладели интернет.

Междувременно учените от Института по вирусология към болницата „Шарите“, 
Швабинг клиниката в Мюнхен и Института по микробиология на Бундесвера откри-
ват, че пациенти със слаби симптоми могат да бъдат заразни, както и че вирусът 
се размножава не само в белите дробове, но и в гърлото и храносмилателния тракт; 
по-късно се добавя още и информацията, че вирусът може да оцелява на открити по-
върхности до 9 дни. Едва на 24 февруари Йенс Спан казва, че епидемията вече е дошла 
и ще се разпространи в Германия, както в Северна Италия, но правителството е бди-
телно и страната е подготвена. Въпреки тези заявки едва на 4 март се пристъпва 
към изпълнение на фаза на сдържане от противоепидемичен план, която има за цел 
минимализиране на разширяването на клъстерите, последвана на 13 март от изпъл-
нението на втората фаза по този план – фазата на предпазването, според която се 
затварят детски градини, училища, университети и старчески домове. След два дена 
са затворени границите с Австрия, Дания, Франция, Швейцария и Люксембург, а от 22 
март са наложени строги ограничения върху придвижването и контактите на гражда-
ните. Още на 11-и същия месец Ангела Меркел на пресконференция с Йенс Спан вече е 
превключила от банализирането към катастрофичната реч, обявявайки, че до 70% от 
немското население може да бъде заразено. Заявено е, че няма лечение и че мерките са 
с цел да се забави разпространението на вируса и да се спечели време.
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Българската идентификация на риска

В България оценката на риска от пандемия е близко до СЗО и по-оптимистична от тази 
на европейската служба, както и на германските здравни власти. Така например на 21 
януари, когато Германия вече е обучила персонала на летищата да разпознава заболе-
лите, главният здравен инспектор заявява, че няма опасност вирусът да достигне на-
шата страна, тъй като двата смъртни случая са в провинция Хубей, която е встрани 
от туристически маршрути, че няма нито един случай в Европа и че вероятно сам ще 
отшуми по подобие на SARS епидемията от 2002–2003 г. Повече се обсъждат H1N1 и 
H3N1 и грипната ваканция, а за новия коронавирус просто се твърди, че сме готови да 
го посрещнем колкото и другите европейски страни. На 27 януари все още централна-
та тема е възможна национална епидемия от грип, което се смята за малко вероятно, 
но е обявено и създаването на оперативна работна група към Министерството на 
здравеопазването, която да предложи и координира мерки за недопускане вноса и раз-
пространението на коронавируса 2019-nCoV. 

И към 3 февруари грипът е водещата заплаха: „Към този момент грипът е много по-
опасен от коронавируса. Грипът, изглежда, ще вземе и тази година много жертви. Не 
може да се каже как ще продължи разпространението му“. Мерките основно са в посо-
ка да не се допусне короновирусът на територията на България и отново се подчер-
тава, че китайските власти вземат изключителни мерки за справяне със ситуацията. 
На 6 февруари 2020 г. все още се твърди, че шансът да се заразим с коронавирус у нас 
е почти нулев, целта е ограничаването на вноса, „колкото и илюзорно да е това“, Бъл-
гария е безопасна като туристическа дестинация, в градовете с летища има болници, 
снабдени с изолирани помещения, SARS и MERS за няколко месеца са претърпели „обрат-
но развитие и изчезване“. На 9 февруари 2020 г. Ангел Кунчев вече заявява, че има осно-
вание за притеснение, защото е нов вирус, чиито качества не познаваме, тъй като се 
е развил много бързо и засегнал много хора, а липсват специфично лечение и ваксина, та 
трябва да се вземат мерки и ние, и в Европа ги вземаме, но се развива масова истерия, 
която пречи да си вършим работата, а за нея няма основание, защото „китайските 
колеги бяха много открити този път, много бързо споделиха информацията, която 
имаха за генетичния код на вируса. В момента всички големи лаборатории работят 
по създаването на ваксина и лечебни препарати. Смятам, че в кратки срокове ще ги 
имаме, но те са между два и три месеца поне“. Към 22 февруари ситуацията остава 
непроменена, в страната няма носители на коронавируса, макар че средно по 12 души 
на ден пристигат от Китай в България, но засега нито един от тях не е проявил при-
знаци на коронавируса COVID-19. 

Към 26 февруари коронавирусът вече се определя като „малко по-опасен от сезонния 
грип“, тъй като смъртността при него е малко над 2%, при грипа тя е под 1%. Шансо-
вете за обявяване на пандемия са големи, тъй като продължават ежедневно съобщения 
за разпространение на вируса и в нови страни, както и увеличаване на случаите във 
вече засегнатите. Ние сме подготвени още от януари като организация и като коор-
диниране на действията между различни институции, снабдяване с всичко необходимо, 
предпазни средства, дезинфектанти, така че да сме максимално подготвени, „но се 
изненадвам на хора, включително политици от други страни, които твърдят: Ние 

сме напълно готови. За мен няма страна, колкото и да е богата и уредена, която да 
е напълно готова за едно такова извънредно събитие като епидемия или пандемия“. 
На 27 февруари вносът на коронавирус в България вече се определя като неизбежен, 
времето на опазването на границите отминава, съсредоточаването вече трябва да 
бъде върху възможностите за приемане и лекуване на болните, за да намалим щетите 
и загубите. По-важното е да има къде да бъдат приемани и адекватно лекувани хора-
та, така че дори този нисък праг на леталитет от 2 % да бъде снижен максимално и 
да спасим колкото се може повече възрастни хора. Въпреки това на 5 март „България 
се очертава като остров без коронавирус на фона на Европа“. Като най-голям проблем 
у нас се определя липсата на лекари. На 8 март, когато вече са установени първите 
случаи в Плевен и Габрово, все още настроението е сравнително бодро: пациентите 
се подобряват и „не трябва да се вземат мерки, които ще блокират икономиката, 
защото, както е дошъл, коронавирусът така и ще си отиде“. На другия ден, 9 март, 
се изясняват и целите, които подсказват и една по-песимистична перспектива: да се 
разболеят възможно най-малко хора, втората – „да не счупим държавата“. На 13 март 
е въведено извънредното положение, а на 19 март, когато случаите са над 100, отново 
се набляга на оптимистичния сценарий: „Надяваме се, че и с промяната на времето, и 
с набирането на все повече хора в колектива, които имат имунитет, вирусът немину-
емо ще започне да се самоограничава. Въпросът е кога ще стане това. Мисля, че два и 
половина-три месеца е разумен срок“.

Месец по-късно оптимизмът на управляващите е отстъпил напълно за сметка на ка-
тастрофичната реч. На 15 април в защита на мерките премиерът Борисов заявява, че 
някои лидери са се правели на бабаити и са подценявали коронавируса, наричали са го 
грипче, а сега „хилядите трупове ги слагат по найлонови чували, няма къде да ги погре-
бат“. След още месец ръководителят на Националния оперативен щаб Мутафчийски 
произнася широко отекналата фраза: „Очаквам да измрат много хора. Яко да измрат“.

Обобщение за оценката на риска в практиката

1) При нововъзникващо заболяване с неизвестна етиология трябва да се прилага сце-
нарен подход с особено внимание към worst case scenario. Вместо това от самото 
начало организацията върви в посока на банализиране на неизвестното.

2) Грешната оценка на новото заболяване като нискорисково създава глобален ме-
диен образ на банално заболяване, което понякога протича тежко и в редки случаи, 
при сериозни предишни заболявания, завършва с летален изход. Този първоначален 
образ се отпечатва изключително дълбоко и продължава да бъде обект на масово 
опровергаване и до днес. 

3) Първоначалната оценка създава мощна коалиция от глобални агенти, местни по-
литици, международни и местни експерти, глобални и локални медии, която впо-
следствие образува сериозна опозиция на всички опити за управление на риска.
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Мерките за намаляване на риска

Резкият преход от банален към катастрофичен сценарий рязко намалява доверието 
в политическия елит и действа стресово на администрацията и системата за ме-
дицински отговор на заплахата. В отговора си а) едни от правителствата, като в 
Китай, пристъпиха към крайни авторитарни решения с буквално затваряне на хората 
по домовете и много тежки репресии; б) други, като в Унгария, въведоха извънредно 
положение и разпуснаха парламента; в) трети, като в Германия, заложиха на строги 
мерки за поддържане на ниско репродуктивно число; г) четвърти, като в Гърция, въ-
ведоха полицейски час и разрешителен режим с есемеси за напускане на дома; г) пети, 
както в Швеция, където се разчита много повече на самоконтрола и самоограничени-
ята, предприемат меки мерки, основани на хипотезата за дълга продължителност на 
ситуацията. 

В България катастрофичната реч взе надмощие, както и хипотезата за краткотрай-
ност на кризата и редом с прекомерните рестриктивни административни мерки, 
се заредиха едни панически реакции и неистово търсене на бързи и внезапни решения. 

1) Не бе използвана съществуващата система за управление на кризи – бе създаден 
паралелен ред с приемането на закон за извънредното положение и първоначално, 
при много малък брой диагностицирани, бяха въведени непропорционални рестрик-
тивни мерки. Впоследствие бе изменен Законът за здравето, така че да се уредят 
въпросите с принудителната карантина, самоизолацията и други критични въпро-
си. Не бе използван единственият съществуващ национален план за действие при 
грипна епидемия, не бе и разработена специфична за COVID-19 стратегия.

2) Вместо стратегия за управление на риска се прибегна до търсенето на чудодей-
ни решения. Първият пример е с масово закупуване на апарати за механична интен-
зивна вентилация (пряко договаряне на правителството с Китай), при положение 
че наличните се оказаха достатъчни, а освен това не особено подходящи според 
динамиката на развитието на заболяването. Вторият пример е с търсенето на 
хидроксихлорокин и хлорокин; български бизнесмен го купува за собственото си ле-
чение, както и за футболния си отбор, прави дарения на болници в столицата и 
провинцията и развива кампания за използването му и в България; правителството 
по спешен ред започва процедура по лицензиране на това лекарство за употреба и 
в България, която завършва с неговото одобряване, и поръчва медикамента от Ки-
тай. Впоследствие, а и досега се обсъждат множество други кандидати да играят 
ролята на „сребърен куршум“ срещу заболяването, ивермектин например. Обаче за 
всяко едно нещо, което се предложи като радикален отговор и вълшебно лекарство 
в условията на COVID-19, на практика на този етап се оказа, в самата клинична 
практика се оказа, че не върши обещаваната вълшебна работа. 

3) Беше приет национален ваксинационен план, но той беше разработен на грешни 
допускания за доставки на ваксини, които не са под прекия контрол на правител-
ството. В самия план отсъства понятието за риск: анализ на неблагоприятните 
обстоятелства, които биха саботирали изпълнението на плана, особено най-важно-
то от тях – недоверието на критичната възрастова група към властта, инсти-
туциите, здравните лидери. Това недоверие бе усилено от част личните лекари, 

които също принадлежат на тази група. Вероятно и поради това бе избран непро-
порционален на заплахите и засегнатите групи модел на ваксинационна кампания, 
която да сложи край на епидемията.

4) След закриването на Националния оперативен щаб от новия министър на здра-
веопазването бе предложена промяна в модела: приоритет на ваксинирането на 
граждани над 60 години и хора с определени хронични заболявания – от понеделник 
до четвъртък всяка седмица общопрактикуващите лекари и временните имуниза-
ционни пунктове ваксинират приоритетно лицата на възраст над 60 години и ли-
цата с хронични заболявания, като исхемична болест на сърцето, хронична бъбреч-
на недостатъчност, захарен диабет, мозъчносъдова болест, хронични белодробни 
заболявания, онкологични заболявания или други заболявания по преценка на лекаря. 
Петък, събота и неделя на всяка седмица се ваксинират всички желаещи лица. Тази 
промяна в модела също не даде очаквания резултат.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

 Пандемията създаде ситуация, която ясно показва пропукванията както в 
системата за управление при кризи, така и в самата национална здравна система. 

 За времетраенето на кризата в реактивен порядък са постигнати някои 
промени: в началото на епидемията има само една сертифицирана вирусологична 
лаборатория, сега са над 100; оборудвани са клиники със системи за неинвазивна 
кислородотерапия; назначени са стажант-инфекционисти; отпуснати са макар и 
недостатъчни финансови средства и др.

 Обаче цялостните измерими резултати сочат скромен успех на прави-телството 
да се справи с кризата по два ключови показателя: много висока смъртност и много 
нисък дял на ваксинираните. Към средата на май: около 16% от хората над 60 години 
са ваксинирани с една доза; с две дози са 5%. 
За сравнение, към средата на май около 37,8% от населението на ЕС е ваксинирано 
с една игла и 16,2% с две.
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ПРЕПОРЪКИ

 Част от пробойните са сравнително лесно решими в краткосрочен план. Това 
например са нормативните промени, които позволяват на болниците временно 
да разкриват инфекциозни или противоепидемни отделения дори когато не 
отговарят на изискванията на МЗ (самите изисквания също може да се прецизират). 

 В спешен порядък в Проекта на Национална здравна стратегия 2021–2030 
трябва да се развие цял раздел „Управление на риск от епидемии“ (сега в текста 
не се и споменава корона кризата, което е тежко недоглеждане от страна на 
администрацията).

 В средносрочен план също може малко по-трудно да се промени правителствената 
политика относно инфекциозните болести: инвестиции в кадри, специализации, 
докторантури, отделения, оборудване. 

 Препоръчително е, но няма да е никак лесно да се промени работата на нацио-
налната система за управление при кризи, която през последното десетилетие е 
неглижирана, а при последната епидемична криза – напълно неизползвана и изместена 
от извънредно законодателство, институции и мерки.

 Ако СЗО продължава да е неефикасна, страната да развие свое собствено епиде-
миологично разузнаване или съвместна с партньорски служби информационна система 
за ранно предупреждение.

 

РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ
Практики по управление на рискове

Регионалните дисбаланси създават риск за влошаване на кохезията на нацията, когато: 
а) части от територията се чувстват пренебрегнати и изоставени; б) местната 
власт е делегитимирана, тъй като средствата за проекти за развитие се опреде-
лят централно; в) концентрацията на населението в столицата влошава криминална 
ситуация, екологичната ситуация, транспорт, въздух, води и др. неблагоприятни за 
сигурността фактори.

Рискът е назован и предвиден за управление чрез утвърждаване на национален полицен-
тричен модел за развитие, разработен в Националната концепция за пространствено 
развитие (2013–2025) и Стратегията за регионално развитие на Република България 
(2012–2022) и осигурен финансово чрез Оперативна програма „Региони в растеж” (2014–
2020).

Общо състояние

Практиката на администрацията обаче вече години наред трайно се отдалечава от 
стратегическата цел. Оперативната програма, добре или зле, се изпълнява, тъй като 
е съфинансирана от ЕС, който предполага по-голяма отчетност. Тя обаче не постига 
целите си. Това е очевидно от данните на регионалната статистика на Националния 
статистически институт и се осъзнава от самата администрация, както е видно 
от дескриптивната част на новата Програма за развитие на регионите (2021–2027). 

Тя започва с констатацията, че се увеличават вътрешнорегионалните и междурегио-
налните различия. При положение че вече в 2 програмни периода са похарчени огромни 
европейски средства именно за намаляването на тези различия, няма никакъв анализ 
защо това се случва. Няма посочени научени уроци от предходните периоди. С изключе-
ние на Югозападния район, във всички останали райони от ниво NUTS 2 не са постигна-
ти средните стойности на важни показатели за демографско и социално-икономическо 
развитие. 

Задълбочават се всякакви различия: 

 между отделните области в рамките на отделни региони на ниво NUTS 2 

 между отделните общини в областите и регионите на ниво NUTS 2

 между столицата и провинцията 

 между селските и градските райони 

 между централните и периферните региони и пр.



82 

РИСКОВЕ ЗА НАЦИОНАЛНАТА СИГУРНОСТ: ПРАКТИКИ ПО УПРАВЛЕНИЕ НА РИСКОВЕ

83 

Особености на практиката

С други думи, регионалната политика описва сама себе си като непостигаща целите си, 
т.е. провалена. На какво се дължи: на сгрешена концепция, на лошо райониране, на лошо 
планиране, на неправилни мерки, на лошо управление на средствата или на нещо друго. 

1. Подменена концепция 

 В основата на регионалната политика стои разбирането за характера на 
регионалния проблем „център-периферия”, което означава, че в практиката трябва 
да се насочват ресурси към периферията. 

 Реалността е, че огромни инвестиции от регионалните фондове се правят в 
столицата, както и близки до нея градове като Пловдив, Пазарджик, Благоевград. 

 Втора черта на практиката е, че основните инвестиции се съсредоточават в 
Южна България по оста на магистрала Тракия: София–Пловдив–Бургас. Т.е. действа 
се така, сякаш основният регионален проблем е „Север-Юг” и именно в Юга е 
съсредоточен проблемният характер. 

 И наистина, след присъединяването на България към ЕС регионалните инвестиции 
доведоха до задълбочаване на различията между Северна и Южна България. Стигна 
се до по-плътно интегриране на икономиката на Южна България и Северна Гърция, 
но не и със Северна България. Проблемният характер изпъкна в Севера.

 Една от причините е във фаворизирането на автомагистралите в Южна България 
и пренебрегването на тунелите под Петрохан и Шипка, които са заложени още в 
първия Национален план за регионално развитие 2000–2007. 

2. Неправилно райониране

 Районите на ниво NUTS 2 не са естествени, исторически оформили се с развити 
връзки вътре в тях. Те са създадени под натиска на критерия на ЕС за минимално 
население.

 Някои от тях все пак действат по-добре, но има два, които са напълно 
нефункционални: Северозападен и Северен-Централен. 

 Разчита се, че район с център Плевен ще развива Видин, Монтана или Враца, но 
това е наивно. Регионът е така скалъпен, че да продължава да си потъва. За 20 
години самият Плевен е загубил около 30 000 души от населението си, той е град в 
упадък, който не може да породи растеж във Видин.

 Новата Програма за развитие на регионите се фокусира върху изграждане на 
клъстер Плевен–Видин, но това още отсега изглежда загубено начинание.

 Време е да се обмисли дали не е най-добре да имаме един нов голям Западен район 
по коридор № 4: така или иначе Видин, Монтана и Враца си решават въпросите в 
София.

3. Неправилни мерки

Една от основните мерки в регионалната политика се оказа и санирането. 
Предвижда се нейното използване да се разшири и в следващия програмен период.

Да се разчита, че програмите за енергийна ефективност (санирането най-вече) ще 
са мощен двигател на регионален икономически растеж е най-малкото наивно. 

4. Неефикасно управление

 До 2020 г. включително от предоставените от ЕК 11,7 млрд. евро са били 
договорени 10,6 млрд. евро и похарчени 6,1 млрд. евро. България е използвала около 
53 % от отпуснатите средства за кохезионна политика на ЕС, което е близо до 
средните стойности. 

 Най-голям дял от тези средства – 4,25 млрд. евро – са предоставени от 
Европейския фонд за регионално развитие; в началото на март 2021 г. са договорени 
93% и изплатени 62%. 

 При средствата от Кохезионния фонд обаче – 2,5 млрд. евро – са изплатени само 
32%. 

 Основната част от инвестициите на ЕС за сближаване са насочени към защитата 
на околната среда (малко над 2 млрд. евро), подобряване на конкурентоспособността 
на малките и средните предприятия (1,7 млрд. евро) и за транспорт и енергийни 
инфраструктурни проекти (1,35 млрд. евро).

 Най-сериозните инвестиции са направени в София.

 Проблеми в изпълнението: некачествени магистрали; злоупотреби по къщите за 
гости, подкрепени по Програмата за развитие на селските райони, и др.

 Неефикасна координация, доколкото управлението на регионалните рискове 
често се прилага през координация между секторни политики. В ситуация на криза 
най-ясно си личи дали планирането е адекватно и координацията – успешна. Още в 
началото на епидемията се видя, че най-слабите райони са най-уязвими. Не само и не 
просто защото изостават в икономическите показатели, а защото има пробойни 
в системата на публичното здраве. Най-лошият пример в това отношение е 
Северозападна България и Видин. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЯ

Новите приоритети на ЕС в регионалната политика са по-умна, по-зелена, по-добре 
свързана, по социална и по-близка до гражданите Европа. Ако Програмата за развитие 
на регионите остане в сегашния си вид, има риск да продължаваме да сме част от 
по-глупавата, по-замърсената, по-откъснатата, по-асоциалната и по-отчуждената от 
гражданите Европа.

Системата за проследяване на регионални рискове е твърде добре разработена и пла-
новите документи са добра основа за практически действия. Въпреки това във все-
кидневната практика на отговорните институции не се забелязват систематични 
дейности за постигането на целите. Зад това стоят, на първо място, концептуални 
грешки, дължащи се на недалновидност на националните органи, на европейските поли-
тики или на двете едновременно. На второ място, налице е скъсване на връзката меж-
ду аналитичната фаза за оценка на риска, плановата фаза за набелязване на действия по 
смекчаването му и оперативната фаза на приложение на мерките.

ПРЕПОРЪКИ

Въпреки провала в управлението на регионалните рискове в краткосрочен план всички 
препоръки за тях не биха били реалистични:

 Казаното по-горе предполага редизайн на Програмата за развитие на регионите 
2021–2027. 

 За това обаче няма политическа воля, няма време и няма експертен екип, който 
да го направи.

 В дългосрочен план са необходими промени не толкова в идентификацията на 
регионалните рискове, колкото в стратегията за тяхната превенция и смекчаване:

 Промяна в практиката на консултирането

 Ново райониране

 Ново преориентиране на осите на развитие

 Нови инструменти за координация на секторни политики

 Налага се да разчитаме на повече собствен ресурс за постигане на собствените 
ни цели. Европейското финансиране идва с друга представа за региони и с други 
с формални изисквания, както и с променящи се схващания относно мерки и 
допустими дейности

 Това означава, че са необходими действия по постигането на нов национален 
консенсус. 

СОЦИАЛНИ ПОЛИТИКИ

ОБЩА КАРТИНА

Както беше посочено в първата част на проекта, в България социалното се мисли през 
бедността. Това не е непременно недостатък, тъй като понятието за бедност е 
сложно и с множество импликации. Такива са здравният и образователният статус, 
наличието или отсъствието на чувство за сигурност, гражданската активност, со-
циалната интеграция или изолация, емоционалната и психологическата устойчивост, 
усещането за смисъл и т.н., тоест елементите, свързани с човешките права. 

Проблемът с България е, че на бедността се гледа като на екстензивен проблем, който 
може да бъде решен по количествен начин. Този тип помощ, еднократна по природата 
си, може да се възобновява многократно и теоретично до безкрайност, тъй като под-
държа бедните в бедността. 

Мерките, насочени към екстензивно решаване на въпроса за бедността, макар и въз-
приемани като вид алтруизъм, са неефективни и дългосрочно са рисков фактор за вся-
ко общество, принудено да издържа една част от себе си. 

Когато към този рисков фактор се добави и корупционната верига, неизбежно съпът-
стваща разпределението на материални ресурси, степента на риск не се увеличава 
двойно, а по-скоро четворно поради взаимното усилване на двата фактора. Влияние 
в този процес оказва и правителствената конюнктура, която през последните два 
мандата достигна своя връх в страната. 

Разгледани са програми за социално подпомагане и обезщетения, изплащани през оси-
гурителната система. Критерият е степента, в която програмите са насочени към 
намаляване на бедността и повишаване на доходите, интеграцията на хората с увреж-
дания и насърчаване на социалното включване. 

За България периодът 2015–2019 г. е период на устойчив икономически растеж, нара-
стване на заетостта, спад на безработицата, нарастване на работните заплати Пан-
демията поставя на изпитание всички публични политики и най-вече готовността 
на системата за социално осигуряване и социална подкрепа на най-засегнатите. През 
2019–20 г. публичните разходи, насочени към бенефициентите през основните програ-
ми, финансирани от държавния бюджет, достигат 2,2 милиарда лева, или 1,9% от БВП, 
като половината от тях за плащания с осигурителен характер. 

Това, че социалното подпомагане става през социалното осигуряване, има важна и но-
сеща риск последица: значителен дял от трансферите са към осигурени лица, което 
автоматично изключва най-уязвимите групи, които са извън пазара на труда (или рабо-
тят „на черно“, без да бъдат осигурявани от работодателя си). Освен това размерът 
на плащанията е обвързан с една стъпка назад, а не с моментната потребност на 
лицата. Пример: едва 34 % от регистрираните безработни са с право на обезщетение. 
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При по-продължително влошаване на пазара на труда все по-голяма част от уязвими-
те групи няма да имат достъп до обезщетение и следва да бъдат подкрепяни с други 
програми за социално подпомагане. Голяма част от тях обаче имат изключително ма-
лък мащаб и са на практика ирелевантни в цялостната политика за ограничаване на 
бедността и разширяване на възможностите за социална интеграция. Около 88,6% от 
разходите в рамките на разглежданите бюджетни програми, насочени към реализира-
не на целите на социалното подпомагане, се разпределят през четири вида помощи; 
още пет вида плащания допълват до 98% от общите разходи. Така през 26 вида по-
мощи, предвидени в нормативната уредба, се насочват едва 2% от общия бюджет 
за социално подпомагане, 17 вида помощи имат годишен бюджет от под 1 милион 
лева. Прилагането на програмата за социални помощи на база диференциран минима-
лен доход в последните поне 10 години води до трайно свиване на обхвата ù и значи-
телно намаление на относителния размер на помощта спрямо динамиката на дохо-
дите в страната. Използваните критерии за получаване на месечни помощи, както и 
определеният от правителството размер на гарантирания минимален доход водят 
до прицелване на подпомагането към изключително тесен кръг от лица в най-тежко 
материално състояние. Същевременно предоставяната помощ е значително по-ниска 
от стойността, която би довела до по-осезаемо подобряване на условията на живот 
на тази група крайно бедни домакинства. Може да се твърди, че при сегашните пара-
метри програмата не осигурява адекватна подкрепа на целевата група, към която е 
насочена. Заедно с това, поради силно рестриктивните критерии за допустимост на 
потенциалните получатели обхватът ù е значително по-тесен и „изпуска“ голям дял 
от домакинствата в бедност, включително тези с най-ниски доходи. Ниският размер 
влияе и на стимулите на потенциалните получатели да търсят активно този вид под-
помагане. Това от своя страна значително намалява ефективността на заложените в 
модела условия за получаване, насочени към стимулиране на определен тип поведение. 
При тесен обхват на програмата и нисък размер на изплащаните помощи тя не може 
да се превърне в силен стимул за гарантиране на посещение на децата на училище и 
участие на лицата в трудоспособна възраст в програми за обучения и преквалификация 
за подобряване на бъдещите им шансове за заетост.

Наблюдава се запазване на тенденцията за увеличаване на социалните разходи в про-
грами с широк обхват и целеви групи, които се дефинират по различни критерии от 
риск от бедност, доходи и потребности на подпомаганите домакинства. В основни 
програми с нарастващо значение се превръщат помощите за деца, за хора с уврежда-
ния и за отопление. Вместо чрез създаване на насочена социална програма, отчитаща 
индивидуалните потребности на възрастните хора с ниски доходи, правителството 
удвои размера на минималната пенсия за по-малко от четири години.

Изглежда към момента надделява подходът да се насочват бюджетни средства към 
програми с много широк обхват, вместо да се положат усилия за създаване на прецизно 
насочени инструменти, които обаче да дават адекватна подкрепа на действително 
нуждаещите се.

ДАННИ ЗА СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ ПРЕЗ 2020 г.

Сферите на социалната политика, които се характеризират с най-високи разходи, са: 
здравеопазване, подкрепа за хора в неравностойно положение, семейства с деца и без-
работни. В Отчет за изпълнение на годишните цели на МТСП за 2020 г. е направена 
разлика между цели и индикатори на изпълнение, но в него има нарушен баланс между 
дейности, свързани с увеличаване на заетостта, например квалифициране на различни 
категории безработни и т.н., и дейности, свързани със самата социална система (ан-
тикорупционни мерки в Министерството на труда и социалната политика (МТСП), 
участие в заседания на ЕС, промяна на регламенти и други видове регулации, сключване 
на международни спогодби, усъвършенстване на трудовото и осигурителното законо-
дателство, актуализиране на нормативни документи за трудовата миграция и мобил-
ност и др.), които целят повишаване на ефективността ù и са необходими, но са само 
предпоставка за провеждане на социалните политики.

Дисбалансът в отчетените дейности е рисков фактор

Отчетите на МТЦП за последните две години са свързани с брой лица, преминали от 
безработица към заетост, без да се посочва колко от тези лица са се задържали трайно 
в заетост. От 67 точки в Отчет за изпълнение на годишните цели на МТСП за 2020 г.  
5 позиции са свързани с данни относно безработни, преминали към статут на заетост. 
През 2020 г. безработните в страната са 168 600, докато през първото тримесечие 
на 2021 г. те са вече 204 000 (по данни на Националния статистически институт). 
Липсата на данни относно задържането на работа на бившите безработни при увели-
чаваща се безработица сериозно компрометира ефикасността на изпълнените дейнос-
ти. Освен това не са посочени основанията от мярката да бъдат обхванати именно 
толкова безработни (например защото са представителен за страната процент). 

Липсата на данни относно задържането на работното място и броя обхванати 
безработни е рисков фактор

От друга страна, преминалите в заетост лица са 25 741 (при поставена цел 11 031). На 
фона на цифрите за безработните този резултат представлява около 0,12% новоза-
ети лица с неизвестна продължителност на трудови взаимоотношения. 

Посочената социална дейност по намиране на работа на безработни от различни ка-
тегории е обозначена с индикатор 1 (напълно постигната цел), което компрометира 
нивата на поставените цели и съответните инструменти за постигането им. 

Преминалите през обучение безработни са 10 397, тоест 0,05% от всички безработни. 
Тук индикаторът за изпълнение е 2 (задоволително постигната цел) при заложена цел 
за обучение на 10 624 лица. 

Ниските цели, заложени в програмите, са рисков фактор 

В т. 21, 22, 23 и 24 от Отчета са посочени дейностите, свързани със специфичните 
мерки, предприети за хората с увреждания. Обхватът през 2019 се увеличава спрямо 
2018 г. с приемането на Закона за хората с увреждания. От 494 000 лица през 2018 г. те 
нарастват на 636 000 средно месечно през 2019 година. Средният размер на помощта 
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е 53 лева. Обхватът на тази програма е извънредно широк (около 11% от цялото насе-
ление на страната). 

По отношение на целевите социални помощи, които са отпуснати през осигуряването 
(т. 17 и 21 от Отчета), те са около 330 000.

Запазва се тенденцията за увеличаване на социалните разходи в програми с широк об-
хват. В основни програми с нарастващо значение са помощите за деца, за хора с увреж-
дания и за отопление. 

Би трябвало на тяхно място да има насочена социална програма, която отчита ин-
дивидуалната потребност на възрастните хора с ниски доходи. Вместо това за по-
следните четири години правителството удвои размера на минималната пенсия. При 
сегашните параметри програмите не осигуряват адекватна подкрепа на целевата 
група, към която е насочена.

За 2020 година най-високи са социалните разходи за отглеждане на деца (505 млн. лв.) и 
за приемни семейства (8,5 млн. лв.).

Неотчитането на индивидуалните потребности е рисков фактор, който води към 
претоварване и неефективност и неефикасност на системата. 

Рискове, свързани с пенсионното законодателство:

 Процедури на изплащане на пенсиите. Концепцията за пенсионната система, 
така както е заложена в закона, е оптимална на този етап. Структура на 
пенсията (3 стълба: 1) задължителното пенсионно осигуряване; 2) задължително 
допълнително осигуряване; 3) договорено доброволно осигуряване, около 300 000 
в България). Във връзка със запазване на нивото на жизнения стандарт близо до 
нивата отпреди пенсионирането (счита се, че се постига при запазване на около 
70 % от доходите). Образуването на този доход е както следва: около 40 % от 
НОИ, около 20 % от втория стълб (съществува от около 2000 година), от 10 до 
15 % от третия стълб. Такава е концепцията на тази структура, като целта е 
хората да водят пълноценен и независим живот и след пенсионирането си. Към 
настоящия период вече става възможно (за изминалия период от 20 години) да 
се види как действа първоначално заложената схема. От 1948 г. насам не е било 
възможно пенсионни ресурси да бъдат усвоявани от наследници. Съществува риск за 
т.нар. втори стълб вследствие на политиките на правителство, което предлага 
на гражданите да прехвърлят парите си от втория стълб в първия, тоест там, 
където те не могат да бъдат наследявани. В момента доходността от вложените 
във втория стълб средства е с над 100%. Предложен е законопроект за посочената 
схема на образуване на пенсията, който обаче не се придвижва. Необходимо е този 
законопроект, който урежда плащането от втория стълб, да се извади и приеме. 
Това са около 13 милиарда лева пари на хората, които освен друго са и наследяеми. 

 Към този момент целта на пенсионната политика не е постигната, тоест 
пенсионираните лица да достигнат до 70 % от предишния си доход. Което усложнява 
и утежнява социалната политика за тяхното подпомагане с това, че се влошават 
материалните им възможности и се накърнява гражданското им достойнство. 

 Друг въпрос, свързан с пенсионното законодателство, е накърняването на 
принципа на управление на доходите от пенсия. Във връзка с утежнената от 
пандемията икономическа среда многократно бяха и продължават да бъдат 
отпускани надбавки към пенсиите. Този подход е крайно нецелесъобразен и опасен. 
Социалното подпомагане на уязвими групи трябва да се случва през механизмите на 
социалната политика, не през пенсионните механизми на изплащане на пенсиите. 
Така 50-те лева, които се раздават на глава от пенсионерите, ще отидат там, 
където са по-необходими (при хората с ниски доходи, социално уязвимите, а не при 
хората с високи пенсии, за които тези пари са без значение). Това административно 
„увеличаване“ внася смут и неразбиране в населението и затвърждава неразбиране 
на механизмите, по които се определя размерът на пенсията.

 У населението се насажда убеждението, че НОИ е каса, в която „някой“ може да 
слага и вади пари, а не че размерът се образува от размера на вноските на всеки 
гражданин. Така ерозира разбирането що е пенсия и от активно управляващи живота 
си хората се превръщат в пасивни субекти на това дали се задава увеличение, или 
намаляване на пенсиите на случайна дата от поредно правителство. 

 Недомислие е и въвеждането на „таван“ на осигурителните вноски. По този 
начин се поддържа дефицитът на НОИ от около 4,5 милиарда лева годишно. Той би 
могъл да бъде намален, ако т.нар. таван отпадне и хората имат право да правят 
по-големи вноски с цел получаване на по-висока пенсия. Тази ситуация е опасна и с 
това, че демотивира младите хора за бъдещето им в страната.

ИЗВОДИ:

 Социалните услуги се предоставят според критерии (доходи, ТЕЛК и др.), а не 
според индивидуални нужди.

 Липса на баланс в отчетните дейности – преобладават дейности, свързани с 
ратификация и изпълнение на национални и международни документи, оптимизиране 
на организационните функции на МТСП и др.

 Липса на данни за задържане на професионална позиция след намиране на работа.

 Ниски цели, заложени в програмите (обхванатите лица са малка част от всички 
безработни).

 Риск от претоварване на социалната система поради неотчитане на индиви-
дуалните потребности.

 Употреба на изплащането на добавки към пенсиите за политически цели.

 Липса на стимули за редовно внасяне на възможно най-високи осигурителни вноски. 
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ПРЕПОРЪКИ: 

 Контрастно преминаване от екстензивно към интензивно решаване на 
проблемите на бедността. Това предполага целеви индивидуализирани инвестиции 
(социални инвестиции) в ефективни, а не формално-отчетни квалификации, 
образоване относно човешки права и социални тенденции, достъп до образователни, 
здравни и финансови институции. Както и ефективно реинтегриране на рискови 
населения от системата на правораздаването и изтърпяването на наказания 
(възстановително правосъдие). 

 Балансиране на планираните и отчетени дейности, заложени в нормативните 
документи в полза на социалните групи, застрашени от изключване.

 Обосновка на заложените цели, когато те са процент от голяма социална група. 

 Посочване на процент от задържалите се на работа безработни, както и 
основанията за техния брой.

 При определяне на размера на социалните помощи, които не минават през 
осигурителния доход, както и на допустимостта на бенефициентите, да се вземат 
предвид различията в социално-икономическите характеристики на семействата 
и потребностите. Размерът на помощта също не е адекватен на нуждите на 
домакинствата с най-ниски доходи или без доходи.

 При отпускането на социални помощи извън осигурителната система да се 
отчитат индивидуалните потребности и да не се раздават суми на глава от 
населението с политически цели. 

СОЦИАЛНА ПСИХОЛОГИЯ

ВЪВЕДЕНИЕ

Прегледът на обществените рискове от гледна точка на социалната психология пред-
полага съпоставка на два компонента: обществени процеси (политически, институ-
ционални, медийни, демографски, културни и т.н.) и начини на възприемането им от 
страна на гражданите.

Всеки отделен обществен процес има потенциал да поражда споделени, или масовизи-
рани реакции, свързани с представите за сигурност. От експериментална гледна точ-
ка, това е изследване на обществени групи и роли, а от теоретична – конструиране 
на картина на социално-психологическите процеси. Тук ни интересуват групите или 
понякога тълпите на макрониво. Интересува ни също доколко групово споделени убеж-
дения и предразсъдъци имат сила да се превърнат в масови страхове с деструктивен 
спрямо обществените структури и процеси характер, които биха имали потенциал да 
застрашат сигурността в страната. 

Разгледаният период са последните две години в България.

ТЕМИ, КОИТО СА С ПОТЕНЦИАЛ ЗА СОЦИАЛНО ГРУПИРАНЕ

 Неефективни политики. Заетост и безработица

 Възпитание и обучение на децата

 Етнически и религиозни различия

 Здравеопазване. Пандемии

 Отношение към институциите. Как се гледа и какво се очаква от държавата.

Глобален контекст и роля на медиите в генериране на социални/масови страхове

От 20 години живеем в условията на дигитални комуникации и услуги. Процесите на 
глобализация, приемани или не, се развиват икономически и финансово. Свързаността 
през интернет мрежите, социалните и специализираните платформи придобива все 
по-голямо значение. Информационните и комуникационните потоци протичат все по-
вече в реално време, което повишава ролята на медиите, предимно електронни.

Фалшивите новини, фалшивите профили, тенденцията към отвореност и достъп-
ност до класифицирани и експертни данни, паралелно с продукцията на каналите в 
Ютюб, които всяка минута набавят визуален интерпретативен или развлекателен 
материал, изискват висока степен на индивидуални способности за ориентиране и пре-
ценка. Както и удържане на морална устойчивост. 
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Съществен става въпросът за отговорността на медийните канали. Самите те се 
държат като опиянени от неспособността си да обработват в реално време постъп-
ващата информация и все повече абдикират от първичната си функция на истинно 
транслиране на факти. Самото понятие за истина търпи трансформация, превръща 
се в многообразен паноптикум от истини на витрина, от която всеки може да избере 
или според вкуса си, или според моментното си настроение. Същевременно медиите 
са използвани ефикасно за всевъзможни пропагандни и хибридни цели.

Този глобален контекст, който не е специфичен само за България, компрометира демо-
кратичните режими на управление, но същевременно радикализира авторитарните 
системи. Демокрациите отслабват поради неспособността си да се справят с дина-
миката на политическите, миграционните, екологичните и множествено културните 
процеси, докато населенията се чувстват изоставени на самите себе си и повишават 
тревожността си и готовността си да коагулират в самоовластяващи се социални 
групи. 

Този контекст стимулира създаването на масовизирани групи и движения с фокус върху 
една или друга сфера на обществения живот. Те споделят общи убеждения, предразсъ-
дъци, но най-вече общи страхове и тревожности. Най-често генезисът на повишеното 
чувство за тревожност е неспособността или невъзможността да се открие смисло-
ва връзка между „моя живот“ и дадена институционална система. 

И накрая заслужава да се отбележи, че днес организирането на групи става чрез социал-
ните мрежи, което го прави лесно, достъпно, бързо и убедително.

В обобщение, съвременният контекст е контекст на превръщане на несигурността в 
политика.

Характеристики на типови групи с потенциал за масовизация

 Безработни и с хора с ограничена работоспособност. При липса на ефективни и 
ефикасни социални политики за включване или за заетост, или при твърде бавни и 
частични реформи, което е дори по-опасно (защото така по лесно се компрометира 
доверието в системата, от която се очаква помощ), засегнатите са в риск от 
маргинализация. След две и повече години става все по-трудно не само намирането 
на подходяща работа, но и задържането на каквато и да е позиция. Причините са 
повишена психическа неустойчивост, отсъствие на работни навици и невъзможна 
адаптация към нова среда. Хронифицирането на живот на ръба или под прага на 
бедността предполага индивидуален подход във всеки отделен случай, което не 
би могло да се случи през системата. От този тип хора могат да се очакват две 
реакции: или на потъване в пасивност и липса на самоуважение, или в радикализиране 
спрямо институциите, политиката и държавата. И в двата случая резултатът 
е аполитичност и отказ от гражданска роля или позиция. Когато са и родители, 
нагласите се предават на следващото поколение, което расте с неустойчива 
мотивация за социализация. Рискът в този тип групи е маргинализация, (само)
лишаване от основни граждански права, отпадане от здравноосигурителната 
система, отчуждаване от граждански и политически процеси, задълбочаване на 
противопоставянето на бедни и богати. 

 Родители. Възпитанието и отглеждането на деца в България традиционно е 
чувствителна тема. Родителите все по-малко се доверяват на училищните 
авторитети и се намесват в работата на учителите, които губят авторитета 
си не само пред учениците си, но и пред обществото. Недоверието в 
образователната система поражда два типа поведения: 1) подготовка на децата 
за „изнасяне“ от страната чрез образование в частни училища; 2) организиране на 
родителски отряди за борба срещу „всичко“ – учебни програми, идейни съдържания, 
начини на преподаване в училища и в университети. Отказът да се ратифицира 
Истанбулската конвенция беше мотивиран от конспиративни теории за 
задължителни педагогически интервенции срещу биологичния пол на децата. Този 
тип социални групи са с висок потенциал за мобилизация, но основният ефект от 
действията им е най-вече върху децата, които възприемат от родителите си 
неграмотност и изкривени, лишени от разбиране възгледи срещу основни човешки 
права. Рисковете тук са в откъсване и ограничение на децата от образователната 
система и институциите (с цел да бъдат „предпазени“), дискредитиране на училища 
и учители, приемане на домашното насилие (срещу деца и жени, в известен процент 
и срещу мъже) като нещо „здравословно и естествено“, подмяна на знанието за 
сметка на предразсъдъците. 

 Етнос/религия. Въпреки историческите традиции в страната на добро съжи-
телство между хора с различен етнически произход (евреи, арменци, гърци, власи, 
турци и др.) през последните години в страната се засилват тенденции, стремежи 
и копнежи по митично „българското“. Те се изразяват по няколко линии: изследвания, 
доказващи древния български етнос, създаване и употреба на „българската“ азбука, 
въвеждане на патриотично и „родолюбиво“ учебно съдържание от най-ранна 
възраст, създаване на „патриотични“ политически партии и формации и опити 
да се отклони страната от европейските интеграционни процеси. Един пример за 
повод на мобилизиране на патриотичен граждански ресурс станаха миграционните 
вълни от последното десетилетие вследствие на войните в Близкия изток. 
Утежняващ фактор в ситуацията е наследеното от социалистическия режим 
насилствено експулсиране на български мюсюлмански семейства в Турция, които 
станаха гласоподаватели за създадената на етническа основа партия „Движение за 
права и свободи“ още в началото на прехода. Страхът от изгубване и претопяване 
на българите се мотивира и от десетилетно продължилия нерешен въпрос с 
интеграцията на циганите в страната. Не на последно място в това отношение 
оказват влияние и младите българи, които напускат страната с цел да подобрят 
материалното си състояние или да получат по-добро образование. Социалните 
групи, които се обособяват в политически или в патриотично-фолклорен формат, 
застрашават не само европейските и световни интеграционни процеси, но и през 
последните две години се превръщат във фактор за влияние върху българската 
външна и проевропейска политика (случаят с Република Северна Македония). Като 
възможно следствие може да се посочи и затрудненият политически процес поради 
разпиляване на гласове и раздробяване на политическите партии. 
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 Здравеопазване и пандемии. Здравноосигурителната система и достъпът до 
качествени здравни услуги е крехка сфера в институционално-административното 
управление на страната. Към темата за здравето и възможностите да се 
потърси и намери помощ в болница или от специалист българите подхождат с 
паника и недоверие. Най-големите предизвикателства пред България остават 
заболяванията на кръвоносната система, високото равнище на тютюнопушенето 
и консумацията на алкохол, широкото разпространение на затлъстяването и 
високият дял на разходите на домакинствата за здравеопазване. Финансовата 
устойчивост на здравната система е поставена на изпитание поради пре-
комерното разчитане на частните разходи, както и поради намаляващото 
население в трудоспособна възраст, допринасящо за приходите на социалното 
здравно осигуряване. На този фон пандемията от коронавирус се оказа добра 
почва за рискове, които отвеждат към други сфери от обществения живот: ниска 
способност за информационна ориентация, доверяване на слухове и конспиративни 
теории, отхвърляне на авторитети и експертизи, което доведе до бавно 
овладяване на инфекциозните вълни и канализиране на ваксинирането. Както и до 
наличие на скрита заболеваемост. Това са рискове, които нямат пряко отношение 
към обособяване на специфични социални групи, но са показателни за ниската 
степен на обществена солидарност и дисциплина. Утежняващ фактор се оказа 
и политическата употреба на пандемичната ситуация. Тук се прояви кризата, 
свързана с неприемането на авторитети и ръководни, лидерски роли, недоверие в 
капацитета на демократичните режими да се справят с бедствени положения. На 
този етап може да се каже, че ситуацията е относително добре управлявана, но 
остава изпитанието на бъдещото ù развитие. 

 Институции, държава. През последния мандат на правителството нивата на 
корупция по високите етажи и нарастващата зависимост на управляващите от 
мафиотизирани компании с частично легални бизнеси, доведе до „пленяване“ на 
държавата от приближени на властта олигархически кръгове. Едно от преките 
социално-психологически следствия е все по-голямото противопоставяне между 
граждани (народ) и държава. В българската история тази опозиция е рефлектирана 
от много автори (историци и анализатори). Съвременната ситуация обаче се 
характеризира и с нарастващо недоверие към институциите (държавата и 
правителството), както и с междуинституционални напрежения. В резултат се 
оформи противопоставяне между „невинния пожертван народ“ и корумпираната, 
радикално откъсната от него и неподлежаща на контрол държава. Този контекст 
благоприятства аполитичността, отказа от активен граждански живот и 
упражняване на основни права. Сама по себе си тази ситуация е критична за 
социалната тъкан, но по-съществено е, че тя набавя неблагоприятен контекст за 
всички описани досега процеси. Ако тенденциите в управлението на държавата не 
се променят след предстоящите през месец юли 2021 избори, може да се каже, че 
теренът е благоприятен за избуяване на радикализирани групи или партии, обединени 
около страховете от нерешените проблеми: в социалната, образователната, 
здравната, икономическата сфери. Наред с това е възможно да се увеличи 
нетърпимостта към имигранти, етническо население, малцинства. По този път 
гражданите ще намират временно решение за преодоляване на несигурността си, 
като същевременно се самоизключват от политическия живот на страната. Това, 
което се преживява като непоносимост и липса на перспектива, ще се възприема 

като единствен път за спасение. А подобен път благоприятства появата на 
диктаторски авторитаризъм, превръща хората в послушна безкритична маса, 
следваща предимно консуматорски начин на съществуване. Тук е мястото още 
веднъж да се подчертае, че този процес не е характерен само за България (някои 
източноевропейски страни, през последните години дори и САЩ). Появяват се нови 
хибридни форми на правене на политика и на нейния публичен образ, които чрез 
превърнати медийни форми, фалшиви новини, пробиви в системите за сигурност 
си осигуряват преки форми на визуално въздействие, към което са особено 
чувствителни по-младите поколения. Използването и завладяването на медиите за 
политически цели предизвиква колапс на публичността и задушава критическите 
дебати. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Всички разгледани дотук тематични области от социалнополитическия спектър не 
са отделени едни от други, а взаимно си влияят и усилват. Те действат синергично. 
Страховете от изпадане от здравноосигурителната система или от системата за 
социални помощи (прогресивно обедняване) отчуждават и корозират доверието в 
институциите, мотивират ксенофобски и националистически нагласи, създават бла-
гоприятни условия за емиграция на висококвалифицирани специалисти, затрудняват 
интеграционните цели на правителствата, създават опозиция между източни и запад-
ни външнополитически влияния, партикуларизират гражданите в консуматорски инди-
види, жертви на конспиративни теории и примитивно-исторически митове, които 
издигат на власт корупционно-олигархически режими с популистки тенденции. Това са 
основните рискове пред възможността страната да поеме по път на икономически 
и социален просперитет. Съществена ще бъде ролята на медиите (прозрачност, дос-
тъпност, достоверност, дебати), както и на способността на институциите да съз-
дават условия за усвояване и развиване на капацитет за хуманитарна, а не предимно  
технологична образованост. 
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ПРЕПОРЪКИ

Основна задача пред политическите партии, гражданските организации и институци-
ите в страната е наблюдението и своевременното идентифициране на посочените 
явления и тенденции. Както и включването на темите за риска от социалната неси-
гурност и социалните страхове в нормативни документи, планове за действие и спо-
годби/споразумения. Те произтичат както от историята на управлението на България 
през последните трийсет години, така и от наследените и настоящите нагласи и 
предразсъдъци. Акценти в условията за развитие:

 Политическа стабилност, укрепване на доверието в институциите

 Образование

 Икономическо развитие в посока на чисти енергийни източници, околна среда, 
селско стопанство, туризъм, технологии.
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