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ПРЕДГОВОР

Предлаганата тук разработка е трета поред в рамките на проекта „Рискове 
за сигурността. Към дълбока реформа на институционалните политики“. 
Първите две бяха насочени към анализ и оценка на установените 
институционални политики по редукция на рискове за сигурността – както 
основни документи, закони, стратегии и пр., така и практики.

В този процес на изследвания с цел подобряване на политиките в сферата на 
националната сигурност последният продукт е стратегическа концепция по 
национална сигурност, основана на максимално ясно схващане за рискове 
за сигурността. Идеята е, на първо място, да се постигне рационализиране 
и яснота на понятията, те да не се смесват, да бъдат очертани границите 
между тях, впоследствие да могат да бъдат съотнасяни.

На тази по-специфична междинна цел е посветена настоящата Концеп-
туална рамка. Нейната роля е да обслужва работата по изграждане 
на концепция за национална сигурност със специален фокус върху 
идентификация, анализ и оценка на рискове, оттам и посоки за формулиране 
на политики по редукцията им. В този план развитата концептуална рамка 
има методологически и методически характер.

„Методологически“, тъй като изложените в нея положения и изясняване на 
понятия са систематично развити, покриват тематичната област, произтичат 
от едно принципно разбиране на значението на риск и са дефинирани 
консистентно в съотношения помежду си. „Методически“, защото могат 
да бъдат прилагани като методика за работа с рискове преди всичко при 
идентификация, анализ, оценка и генериране на политики.

Докладът е разделен на три основни части.

В първата са проследени две линии, по които проблематиката с рисковете 
се развива в последните няколко десетилетия. Мисленето в рискове 
търпи значителна промяна в сферата на националната и международната 
сигурност, в полето на международните взаимодействия. А темата за 
рисковете е нова в социологията и оформя полето на социология на риска. 
Тя бързо се разчленява на няколко традиции. Основните са маркирани тук.
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Втората част е същинската, основна част на доклада. Той представя 
концептуалната рамка на рисковото мислене, отнасяне, на рисковия 
анализ и оценка. Тя е разработена като своеобразен речник на основни 
термини. Термините са дефинирани, след което са дадени пояснения на 
дефинициите, често с примери. Речникът има пряко методическо значение, 
той може да се прилага в сферата на политики по сигурност, за които 
редукцията на рискове е основна задача.

Третата част дава измерението на прилагането на концептуалната рамка 
на рисkовете. От самата нея не е ясно автоматически приложението ù. 
Твърдението, лансирано тук, се състои в това, че работата с рисковете 
на базата на концептуалната схема е по същество проектна работа, 
проектиране. Проектът в тесен и точен смисъл тръгва от проблем, 
формулира цели по решаване на проблема, организира средства главно 
във формата на дейности, определя нужни ресурси за изпълнението им и 
се стреми към постигане на резултат. В случая резултат е редукцията на 
рисковете в сферата на националната сигурност.

Концептуалната рамка е широка, гъвкава и адаптивна. Тя няма админис-
тративен/бюрократичен тип строгост и е отворена към бъдещи 
интерпретации. Но е замислена като ясна и солидна основа, която може да 
бъде директно прилагана. Нейна най-съществена задача е точната употреба 
на думите и езика на рисковете, избягване на смесване на думи (както 
например обичайно става със заплаха, риск, опасност, употребявани като 
синоними). Употребата ù в концепцията за сигурност, чието разработване 
предстои, ще покаже нейната успешност и пригодност, ще я провери на 
практика.

ВЪВЕДЕНИЕ В ПРОБЛЕМАТИКАТА 
НА РИСКА

МЕЖДУНАРОДНИ ОТНОШЕНИЯ

ПРОМЯНА В КОНЦЕПЦИИТЕ ЗА СИГУРНОСТ

Проблематиката на риска е сравнително нова в две отношения: политиките 
за сигурност и общата социология на риска.

В плана на политиките за сигурност тя започва да доминира след 1990 
година, края на Студената война, разпадането на Съветския съюз и 
двуполюсното противопоставяне.1 Тази епохална промяна води до 
парадигмална промяна в начините, по които се мисли сигурността, водят 
се политики за сигурност, разработват се стратегически концепции за 
сигурността. На преден план излиза понятието риск като централно 
понятие на всяка политика за сигурност и става дори синоним за темата 
сигурност.

В теоретичен план проблематиката на риска се развива в социология на 
риска също сравнително късно. С известна условност може да се твърди, 
че социологията на риска е дял в хуманитарното знание, който започва да 
се формира интензивно след средата на 70-те години на ХХ век. През 80-те 
и началото на 90-те, докъм 2000 година, той не само преминава през серия 
от дискусионни цикли, но се развива в различни посоки на социология и 
антропология. Встрани от тези развития, рискът е основно оперативно 
понятие във всички сектори в сфери като финанси, технически системи, 
организация на полети и пр.

Основните два сюжета обаче остават промените в международната среда 
и формирането на съвременна социология на риска. Двете развития са 
описани накратко в този увод с цел набавяне на по-широк контекст за 
разбиране на парадигмата на риска, предложена в настоящия доклад.

1  Мислене за рискове може да се разпознава преди този период и във всякакви сфери. През 1957 г. американската Atomic 
Energy Commission публикува доклада Theoretical Possibilities and Consequences of Major Accidents in Large Nuclear Power 
Plants (The Brookhaven Report). От този доклад следва навлизането на рисковете в тематиката на националната 
сигурност. Докладът не обсъжда вероятността за настъпване на такова събитие. Тук е обособен по-съвременен 
период и по-ясен фокус върху риск, с по-разчленено разбиране на понятието.
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Промените след края на Студената война по отношение на основните 
идеи за политиките за сигурност могат да бъдат описани като промяна, 
в която ясната и еднозначна представа за директна заплаха се измества 
от широката представа за многообразие от рискове. След падането на 
Берлинската стена единният субект-произход на пряката заплаха е 
заменен от отворено множество рискови фактори и ситуации.�2

В политиките за сигурност промяната води до разширение на парадигмата 
на колективната отбрана с идеята за колективна сигурност. Тази синоптична 
картина описва концептуално две епохи; но ги дава като идеално-типични 
ситуации, които предполагат редица опростявания. В подобно описание 
например е предположено, че двуполюсният модел от периода на 
Студената война от 1945–1950 до 1989–1990 година доминира цялостно. 
Ограничено е значението на други топоси, например конфликтните зони в 
Близкия изток, петролното ембарго от 1973, наложено от страните, членки 
на ОПЕК, редица регионални конфликти, примерно, в Африка, и др.

В резултат на опростяванията идеално-типичната картина дава 
ориентация за разбирането на общите тенденции, под които се нареждат 
конкретни емпирични събития, процеси. Така се осигурява условието за 
ясно и релефно очертаване на цялата парадигма на сигурността в дадения 
исторически период. Тя включва основни понятия в международните 
взаимодействия през Студената война като ефект на доминото, двуполюсен 
модел, въздържане, възпиране, разведряване и т.н.

ДВУПОЛЮСЕН МОДЕЛ

Централното понятие в двуполюсната система, а оттам и на цялата епоха 
на Студената война, не е понятието за риск, а понятието за заплаха. Под 
„риск“ по време на този период се разбира риск от масирано нападение, 
риск от ефекта на доминото, риск от първо ядрено нападение, риск от 
създаване на ситуация, която да налага масови репресивни мерки, и т.н. По 
този начин рискът е подчинен на заплахата.

Рисковете са вторични спрямо фундаменталната заплаха и се артикулират 
в хоризонта на очакванията, произтичащи от нея. Двата полюса, които се 
формират от 1945 до 1950 година, не представляват рискови фактори, а 
директни заплахи един за друг. Това състояние има отношение към няколко 
типологични характеристики на понятието заплаха и на преживяването за 
заплахата.

Заплахата предполага заемане на позиции, както политически реални, 
така и на нивото на възприятието, на ясно определените врагове. 
Тринайсетте дни през октомври 1962 година по време на ракетната криза в 
Куба показват, че войната на възприятия може да бъде точно толкова важна, 
че да предопредели действия в една или друга посока. Извън играта на 
възприятия в конкретни ситуации, каквато е Карибската криза, врагът е по 
правило непосредствен и ясно дефиниран за всяка една от страните. Всяка 
от тях живее с убеждението, че другата възнамерява да я унищожи. Така 
се организира базисна структура: два полюса, дефинитивно враждебни 
един към друг, и сфери на доминация или влияние, към които всеки от тях 
насочва експанзията си.

Отношенията между двете страни се описват добре в реалистка 
парадигма. Не е възможно например да се изгради институционална 
картина на режима на двуполюсния свят. Взимането на специфични 
решения се основава на опита на всяка страна да проникне в представите 
и намеренията на другата.3 Граничната форма на този модел е развита 
от американските военнополитически стратези във връзка с ядреното 
противопоставяне в края на 40-те и през 50-те години на ХХ век.

2 След 1991 г. НАТО записва в Allied Strategic Concept “challenges and risks” вместо „заплахи“. Challenge, 
предизвикателство, е семантично отворена дума с разнообразни възможни значения, днес административно 
клише. Тук обаче не следваме документацията, а типологичната промяна, която се простира далеч отвъд 
официалните документи.

 3  Моделна ситуация, метафора, известна като дилема на сигурността.
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Основни понятия в тази парадигма стават въздържане4 (containment), 
възпиране (deterrence), домино ефект, изрази като клопката на Тукидид 
(Thucydides trap). В контекста на ядрената заплаха са развити и 
термини като масиран отговор (massive retaliation response), взаимно 
гарантирано унищожение (mutually assured destruction), капацитет за 
втори удар (second-strike capability) и други. Централна в парадигмата на 
двуполюсната система е идеята за въздържане� (containment) дефинирана 
като „дългосрочно, търпеливо, но твърдо и бдително въздържане на 
руските експанзивни тенденции”5. Стратегиите на Съветския съюз са 
подобни, макар и идеологически украсени, поне в първите десетилетия 
след 1945 година.

Простотата на структурата и непосредствеността на заплахата водят 
до радикално милитаризиране на проблемите на сигурността. Други 
ресурси, които са на разположение и на двете страни – икономически, 
интелектуални, културни и т.н., имат второстепенно значение в контекста 
на двуполюсната структура. По отношение на политиката на възпиране 
основните гаранции за сигурността са оставени в ръцете на военните 
стратези и военноразузнавателните служби. Заплахата от врага е 
преодоляна временно, като му е показано, че всяко негово действие ще 
срещне по-разрушително противодействие.

Причините за враждебност и агресия, които всяка една от страните 
приписва на другата, не влияят върху възприятието и преживяването за 
опасност. Приписването на другия на определени причини за възможна 
война се употребява от всяка от страните за публично представяне 
на дълбоките корени и произхода на заплахата. От страната на единия 
полюс, Кенън я дефинира като дължаща се на „невротичната картина на 
световните дела на Кремъл”6 и имперския апетит, прикрит в марксистката 
идеология. Идеята за корените, причините, произхода и т.н. няма 
значително въздействие върху съществуването на заплаха и начините за 
противодействие.

Двуполюсната организация води до свиване и дори нива на деградация 
на публичната сфера. Двуполюсната система свива възможностите за 
отворена публична дискусия. Процесът на правене на политика има висока 
секретност, поради което естествено клони към това да се развива скрито 
и независимо от публичния свят. Кардиналните проблеми в областта на 
външната политика получават малко или повече тайни решения. Национален 
или международен дебат по съществени въпроси в едно разширяващо се 
публично пространство не се води. Вместо това надделява тенденцията 
към засилване на властовите центрове.

Тенденцията към директно справяне с фактора заплаха от единната позиция 
на властта е неизбежен. Той е свързан с концентрация на значителна 
мощ във всеки от двата полюса. Така се оказва, че привидно добре 
структурираната и проста двуполюсна система е заредена с възможности 
за значителен произвол. В либералнодемократичните общества той влиза 
в противоречие с духа на конституционния принцип, който предполага 
открита публичност.

В тези условия играта на възприятия, в която непосредствени играчи са 
лидерите в съответния полюс, става извънредно важна. Разузнавателният 
апарат занижава степените на неопределеност, като набавя сведения за 
нагласи, мислене, възприятия и планове на противниковия полюс. Оттук и 
неизбежната тенденция към пределно засекретяване на всичко, свързано с 
вземането на решения. В условията на екзистенциална заплаха ескалацията 
на секретност достига пределни състояния.

4  Макар дефинирана от американска страна, политиката на въздържане е реципрочна, и двете страни я прилагат. 
Дори фактически да се изпълняват по различни начини, структурно-моделно тези политики са идентични.

5  “The Sources of Soviet Conduct”, X (Kennan, G.). Foreign Affairs, July, 1947. Тук статията е наричана също The Long Telegram, 
без изрично споменаване на автора.

6 Виж The Long Telegram.
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СЛЕД 1990. НЕГАТИВНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА РИСКА

След 1989–1991 година в международните отношения понятието заплаха се 
измества от понятието риск. От гледна точка на парадигмата на заплахата, 
представите за риск, на първо място, въвеждат висока неопределеност. 
Спрямо периода на ясна представа за заплаха рискът има отчетливи 
негативни характеристики.

Рискът не предполага териториално дефиниран враг, а опасност7 без ясен 
източник на заплаха. Едно от най-значителните следствия при смяната на 
заплаха с риск е разпадането на носителя на заплахата и изместването му 
от рискови фактори. Рискът не е атрибут, който би могъл да се прикачи 
към дадена позиция. Той по-скоро се отнася към ситуации, контекст, 
среда. За разлика от заплахата, която може да бъде частично овладяна 
или контролирана от политиката на възпиране например, рисковата 
среда изисква много по-гъвкава политика, отчитане на неопределеност и 
непредвидена игра на фактори.

Световният трафик на наркотици илюстрира тази промяна. Той не 
представлява директна, още по-малко унищожителна заплаха в политически 
или военен смисъл. Въпреки това разрастването му създава среда, 
която е все по-рискова за правителствата, но най-вече за обществата. 
Правителства и международни институции не биха успели да занижат този 
риск чрез увеличаване на оръжията, стремеж да заявят надмощието си в 
сфери на влияние или възпиране на врага. Тук няма единен враг, който да 
бъде възпиран, а гъвкави мрежи на международна криминална дейност.

Успешно действие срещу нея е възможно по начини, коренно различни 
от политиките на директно противодействие на сили в реалистка 
парадигма. В този конкретен случай са необходими координирани усилия 
на множество страни, стабилни международни институции, гъвкави 
оперативни политики, интензивен обмен между правителства и т.н. В 
крайна сметка обаче, промяната преориентира политиките към превенция 
с многостранно участие на правителства и обществени структури.

Смяната на позиция-субект със ситуация-контекст прави невъзможно 
изграждането на всеобхватна структурна картина на полето на 
международните отношения, каквато имаме по отношение на 
двуполюсния модел. Опитите да се строи структурен модел са обречени 
на неуспех. Факторите, които правят една ситуация рискова, подлежат на 
значителни промени, както числени, така и в естеството си. Ако се въведат 
в някаква функция, би станало ясно, че тя няма еднозначни решения.

През 90-те години на ХХ век например едва ли някой наблюдател е 
преценявал прословутите финансови пирамиди като рисков фактор, който 
може да доведе до временното разпадане на държавността в Албания. Едва 
ли някой е подозирал мащабите, които гражданските войни, последвали 
разпада на Югославия, ще имат.

Терористични атаки срещу Ню Йорк и Пентагона са картина отвъд 
въображението на политическия анализатор. Арабска пролет, последвана 
от катастрофични разпади в серия арабски страни, също не е била 
предвиждана и няма как да бъде. Представата за нещо като „Ислямска 
държава“ е достатъчно неправдоподобна, за да бъде обсъждана като 
политическа възможност в Близкия изток. И така нататък, броят на 
променливите прави моделното мислене от Студената война ирелевантно.

Без структурен модел на международните отношения идеята за тради-
ционни сфери на влияние губи част от значението си. Високорисковият 
регион от страните на бивша Югославия претърпя влияния от различни, 
често взаимноизключващи се посоки. Същото може да се каже за серията 
събития в арабския свят и други региони. Различията стават все по-чести и 
по-дълбоки, за да се стигне до провеждане на различни политики в рамките 
на ЕС след 2010 година по множество въпроси като миграция, бежански 
кризи, отношение към граждански конфликти извън ЕС и пр.

Подходите по редукция на рисковете не могат да бъдат универсално 
дефинирани, тъй като рискът не е свързан с ясен субект-носител, а със 
степени на неопределеност, вариации и игра на фактори. Растежът на 
военния потенциал например губи доминиращото си значение и става един 
възможен фактор. Така военната машина от войната в Персийския залив би 
била неефикасна по отношение на примитивно оборудвани афганистански 
талибани или партизани по териториите на бивша Югославия. Последни 
достижения на техниката не помагат решаващо на американските морски 
пехотинци в Сомалия и множество други интервенции.

7  Разликите между риск и опасност са описани по-долу. Ще стане ясно, че рискове, които са териториално определени, 
например конфликтите между Русия и Източна Украйна, имат характер на заплаха, връщат и конкретизират 
рисковете в посока към заплаха.
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Оценката за риск е по принцип мултидисциплинарна дейност поради 
дисперсията на риска в отворено множество фактори. Тя изисква 
експертиза от сфери, които са игнорирани при простия двуполюсен модел. 
Такива са например демографските тенденции, културната, етническата, 
социалнопсихологическата среда, финансите, енергетиката, миграцията, 
религията, масовите страхове и т.н. Така екип от един психолог и един 
финансист от Уолстрийт може да се окаже по-компетентен по отношение 
на устойчивостта на държавни институции в проблематични региони в 
арабския свят, отколкото цял факултет конституционни теоретици.

Обектите на превантивната политика за занижаване на риск не се откри-
ват в стабилна измервателна система. При двуполюсната структура 
заплахата налага дългосрочно стратегическо планиране със стабилна 
система от координатни. Обратно, рисковете изискват много по-
индивидуализирани и гъвкави подходи, повече ad hoc анализи и оценки.

Източникът на заплаха може да бъде дори посочен с ръка, показвайки с 
показалец на изток или запад. Оценяването на риска налага преглед на 
разнородни фактори и възможности, които се менят във времето. Важен 
рисков фактор днес може да бъде изместен утре от смятан днес за 
незначителен.

Могат да се разгледат и по-малко очевидни разлики, но сумарно изложените 
дотук типологични характеристики имат следния дефинитивен израз:

Технологията на избягване на заплахата е свързана със задържане на 
врага на разстояние, с непрекъснато отлагане на сблъсъка, с очертаване 
на граници и със защитата им. Тя преобладаващо изисква формирането 
на организации за колективна отбрана.

Технологията на избягване на риска означава намеса на засегнатите 
страни, участие, преминаване на граници и по-активно присъствие в 
рисковите ситуации. Тя в по-значителна степен изисква развитие на 
системи за сигурност, в частност колективна сигурност.8

ОТНОСИТЕЛНА ВАЛИДНОСТ НА ДВОЙКАТА ЗАПЛАХА-РИСК

Двойката заплаха (с политики по сигурност в термини на отбрана) vs. риск 
(с политики по сигурност в термини на превенция) има пряко отношение 
към policy подходите, които правителства или международни организации 
развиват. Но изложена по този начин, тя представя проблематиката на 
сигурността, раздвоена между един от двата полюса. Фундаментално ли 
е обаче разграничението между заплаха и риск? Не е ли възможно да се 
редуцира до една обща основа, до един източник, от който те произлизат?

Единият от двата полюса има първично битие и по-дълбоко значение 
от другия. Това недвусмислено е идеята за риск и рискови фактори. 
Редукцията, в резултат на която дихотомията изглежда преодоляна, води 
до следното определение: заплахата от директно масивно нападение 
представлява определено съотношение между рисковите фактори, при 
което те изграждат стабилна позиция, насочена към унищожение на 
врага.

Структурирането на средата около два полюса в периода на Студената 
война е уникално в историята съчетание от рискови фактори. Двуполюсната 
система доминира до степен да изключи други параметри на контекста. 
В дълбоката си основа е стабилна и лишена от историческа динамика. 
Това обяснява защо нейният срив е изненадващо събитие. От гледна точка 
на нейните собствени структурни характеристики не е възможно да се 
заключи или да се предсказва точката на историческото ù изхабяване.

След като заемането на позиции е придобило стабилна форма, става 
възможно да се говори за рискове вторично, на второ равнище, под 
установеното условие на трайна заплаха. Такива са рисковете на ефекта 
доминото по целия свят, ускоряването на острите кризи като тази от 1962 
година, временната загуба на зони на влияние като известните случаи в 
Централна и Източна Европа през 1953, 1956 и 1968 г., ядреното надмощие 
на всяка една от страните през определен период от време и т.н.

Тези развития съдържат рискове, които не са основа на стабилна 
двуполюсна система, на глобална опозиция или потенциално неограничена 
заплаха. Структурата на двата полюса обаче е изградена и проблемът с 
риска е сведен до възможността един от полюсите да активира директните 
си разрушителни потенциали или, което би било по-малкото зло, да действа 
косвено с цел да спечели надмощие в периферните зони. Но тази игра на 
рискове предполага първично условие на двуполюсното структуриране на 
заплахата.

8 Напомняме, че това са идеализации. Те отразяват тенденции, които не се осъществяват цялостно.
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СОЦИОЛОГИЯ НА РИСКА

Риск, опасност, заплаха, неопределеност, несигурност, изречени по този 
абстрактен, извънконтекстуален начин са просто характеристики на 
човешкото съществуване. То е по своя си характер неопределено, неясно, 
несигурно, рисково, под заплаха и т.н. Тези негативни характеристики са 
фундирани в неговата крайност. Но това нищо не ни казва за спецификата 
на всеки от тези термини. По тази причина, ако искаме да изкажем нещо по-
специфично, трябва да допуснем някакви ограничения. Те в общия случай 
са контекстуални, а оттук могат да бъдат по-конкретно исторически, 
социални, политически и т.н. И тук аз ще направя един много кратък 
преглед, едно резюме на съвременното състояние на мисленето за риск.

Ще направя една стъпка назад, за да отбележа, че конкретна практическа 
работа с рискове започва според различни истории на риска някъде около 
XII век във връзка със застраховането в сферата на търговията, най-вече на 
кораби и морски товари. След това оценката за риск навлиза в лихварството, 
което днес е обявено за незаконна дейност, но в ранните епохи не се 
различава от съвременната банкова дейност. В ранномодерни периоди, 
през XVII век, рискът започва да се анализира и оценява при влагане на 
финансови средства. В много случаи финансирането наподобява хазарта 
и е спекулативно, води се от твоето виждане в бъдещето (от speculare, 
гледане), което е неопределено и затова свързано с поемане на рискове.

Така че от XII век до днес има практика, работа с рискове. Тя се засилва 
в XIX век, като обхваща финансовия сектор по-цялостно, по-късно 
националните банки, когато те се създават, особено застрахователната 
дейност, и т.н. Всъщност в тези по-ранни периоди мисленето за риск 
обхваща области на човешка дейност, в които е допустимо и дори се 
изисква някакъв тип изчисления. Изчисляват се вероятности и преди всичко 
вероятността от провал и загуба. Оттук идва и предимно негативната 
конотация на думата риск. Тя е културно произведена, тъй като рискът не е 
непременно вероятност за неблагополучия. Тласък дава и изместването на 
детерминистична (механистична, следваща физиката на Галилей-Нютън) с 
вероятностна причинност. Изчисленията след края на XIX век започват да 
стават вероятностни и днес те са доминиращата форма в науката. Тази 
промяна се отразява на рисковата проблематика, която еволюира силно 
в ХХ век.

Франк Найт: Несигурност и риск

В началото на ХХ век обаче темите на риска не навлизат дълго в 
хуманитарното знание, а остават в практиките на предприемачеството, 
икономиката, инвестирането, публичните финанси. Можем, с неизбежните 
условности, да датираме началото на сериозното мислене за рискове с един 
основен труд, Риск, несигурност (uncertainty) и печалба на Франк Найт, 
икономист, смятан за един от основателите на Чикагската школа, сравняван 
с Кейнс. Франк Найт въвежда биполярната опозиция неопределеност/
риск. С въвеждане на първа релация, а така и разграничение, започва 
процес на дефиниране и по-целенасочено усилие към схващане на някаква 
проблематика и съответните понятия, които до този момент са били неясни 
и абстрактни.

Релационното определение, което Найт въвежда, се свежда до това, че 
рискът е несигурност/неопределеност, която се изчислява. Несигурност/
неопределеност per se предхожда риск. Несигурност не се изчислява, не 
е навлязла в рамката на вероятностните изчисления, a e общо състояние, 
което се схваща по интуитивен начин, непосредствено: не сме сигурни 
за бъдещо събитие Х, то е свързано с неопределеност, неизвестност, не 
разполагаме с методика за еднозначно определяне, какъвто е случаят в 
математизирания свят на класическата механика. От тук нататък следват 
разработки главно в икономическата теория. Но в социологията на риска 
нищо определено, концепция, дискусия, тенденция не се поражда в 
началото на ХХ век. Самата социология на риска изобщо не е формирана в 
този период и ще остане неразвита задълго напред.

Улрих Бек: Екстремни рискове

Рисковата социология е нов дял в социологията и в хуманитарното знание. 
Тя е едва на 40 години, с преувеличение може да се каже 50. Любопитно 
е, че появата ù е експлозивна, свързана с имената на Улрих Бек, социолог 
от Мюнхен, и неговия съмишленик Антъни Гидънс от London School of 
Economics. Улрих Бек произвежда световен бум със своята социологическа 
апокалиптика на риска. Той не разработва обща теория на риска, не 
развива аналитика на риск, дори не предлага парадигма на риска. Вместо 
това Бек директно посочва какви са високо (до катастрофично) рисковите 
развития, в които се е въвлякло съвременно общество от 80-те и началото 
на 90-те.
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Повод дават конкретни събития, на първо място Чернобил. Ядрената 
катастрофа и климатичните промени стават водещите образи на 
високорисковата ситуация днес. В нея обаче едно образовано, просветено 
общество, каквато е късната модерност, навлиза с възможности за действие 
и справяне. Такава модерност Бек обозначава с израза рефлексивна 
модерност. Рисковете се формират в човешката дейност. Но човечеството 
е навлязло в епоха на рефлексивна модерност и вече е в състояние да 
предприема големи инициативи, каквато е ядрената енергетика, със 
съзнанието какви рискове те влекат. Рисковете могат да се редуцират, ако 
многообразни мащабни инициативи се съпровождат от рефлексия върху 
рисковете, които те носят. Този тип директно, предметно лансиране на 
риска с апокалиптичен обертон, с директни импликации и дори открити 
препоръки за политики среща реакция от сериозната социология и 
антропология.

Мери Дъглас: Културен контекст и риск

За разлика от пропагандната и policy ориентираната социология на Бек 
британската антроположка Мери Дъглас в няколко книги започва да 
изяснява въпросите на риска дълбочинно и с повишена чувствителност 
към преживяването за риск. Тя е водена от въпроса дали риск е нещо 
обективно установимо и изчислимо, или нещо, което преживяваме като 
риск, или риск може да бъде всяко действие, интерпретирано като 
управление на риска. Например в общества, които тя изследва, ритуали, 
свещенодействия, жертвоприношения и пр. колективни действия могат 
да бъдат интерпретирани като управления на риск. Обикновено те са 
управление на екстремни рискове, доколкото се опитват да защитят 
съществуването и границите на общността. Общността се брани, 
общувайки с боговете, от които търси снизхождение и милост, така че, 
предприемайки някакви действия, да не бъде наказана. Мери Дъглас и 
Арън Вилдавски развиват тези идеи в статии и няколко книги.

Никлас Луман: Социология на рисковото преживяване

На последно място в това изброяване ще посоча Никлас Луман и неговата 
социология на риска, изложена главно в книгата му Риск. Социологическа 
теория. Този основен труд дава едно от най-сериозните въведения в 
рисковата проблематика. Той предлага дефиниции на основни понятия и 
провежда важни разграничения (опасност, неопределеност, риск и др.) и в 
голямата си част релевантни в сферата на политиките.

Първото запитване на Никлас Луман е защо се случва така, че в даден 
момент, и това са 80-те г. на ХХ век, неблагополучията (несгода, беда, 
Unheil, misfortune) в живота изобщо започват да се преживяват като 
риск, в особения модус на риска. Защо не посрещаме неблагополучията 
си по някакъв друг начин, а именно като риск. Ние винаги ги посрещаме, 
справяме се по някакъв начин, добре или недотам, но защо в някакъв 
момент започваме да ги мислим през риск. Този въпрос стои отворен за 
бъдещи интерпретации. Неговият първи отговор е сравнително прост: 
рискът дава възможност за управление, за рационално извършване на 
работа по справяне чрез редукция на неблагополучия, мислени през риск.

Луман дефинира и второ съществено разграничение – между вече 
опасност и риск. Когато говорим за опасност, имаме нещо външно, външен 
фактор, условие, което е източник на заплаха (в частност това може да бъде 
обективен риск в парадигма, която разграничава обективен и субективен 
риск). Например внезапно земетресение, падане на метеор, пандемията, 
ако не е причинена от човешки действия, е подобно събитие. Но ако 
опасността се преведе в термини на управлението, перспективата се 
сменя. Вече приемаме, че тя, първо, произтича от нашите действия, второ, 
свързана е с институциите и трето, подлежи на управление по принцип, 
независимо дали то ще се окаже извънредно трудно, свързано с висока 
неопределеност, по границата на възможното. Тогава говорим за риск.



22 23 

Р И С К     К О Н Ц Е П Т У А Л Н А   Р А М К А

КОНЦЕПТУАЛНА РАМКА

УВОД

Излагането на концептуална парадигма е съобразено с целите на матрицата 
за идентифициране, анализ, оценка, препоръки, планове и политики по 
редукция на рискове. Тези цели се свеждат до политики по управление на 
риск и оставят встрани академичното изследване и различните аналитики 
на рисковото съзнание. Но също ползват ресурси от големия масив 
литература по този въпрос. Самата литература е подбирана също предвид 
policy целите на целия проект.

Понятията, подредени в тази глава, предложени с дефиниции и след 
това допълнително изяснени, са дадени в два реда или на две нива. Това 
разслояване се прави с цел яснота, но и експертна коректност. Експанзията 
на езика на рисковата социология и policy проблематиката на рисковете 
през последните 20 до 40 години доведе до формиране на значителен 
брой релевантни понятия. Но между тях има съществени различия, които 
дават основание за отделянето им в нива или концентрични кръгове.

На първо, високо равнище са дадени понятия, които определяме като 
ядро на рисковата парадигма, особено съществени понятия, които при 
модификации на парадигмата не биха претърпели изменения. На второ 
равнище предлагаме редица понятия, които изграждат понятиен кръг 
около ядрената част на парадигмата. Те са съществени, по-конкретни, 
поясняващи самия център на основната рамка, но също и открити към 
възможни вариации и приложения.

Парадигмата е построена формално като своеобразен речник, като списък 
понятия. Това се отнася и за двата реда, основния и втория кръг понятия. 
Списъкът представлява речник не само формално, но и в съдържателен 
план, тъй като понятията в него са дефинирани, а отвъд дефинициите са 
разработени през пояснения за обхвата, отношенията им с останалите и 
т.н.
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ПОНЯТИЯ, ПРЕДХОЖДАЩИ ПОНЯТИЕТО ЗА РИСК

Преди да се формира концептуалната парадигма на риск, може да се 
посочат понятия, които имат отношение към нея, но не са част от нея и 
тъй да се каже, я ограничават отвън. Това са преди всичко понятията за 
неопределеност (или несигурност и опасност). Няма смисъл по отношение 
на тях да се пита за определен брой, те не са числово определени. Тук 
просто се придържаме към очевидната им близост с понятието риск и 
необходимостта понятието риск да се разграничава от тях.

Несигурност/неопределеност

Несигурност е състояние или ситуация, в която не е известен резултатът 
от събитие, действие, процес, не е приложима математическа операция 
по изчисление на вероятности, нито дискусионен обмен на аргументи, 
който да даде оценка за приблизителна вероятност. Несигурност, или 
неопределеност (uncertainty или insecurity), навлиза в новата икономика 
и по-късно социология на риска през основния труд на Франк Найт 
Риск, несигурност, печалба от 1921 година�.9 В този теоретичен план 
несигурността е винаги по отношение на нещо (интенционална е), а 
затова и не се мисли изобщо като човешка несигурност, която би била 
психологическа или в пределния случай екзистенциална характеристика.

При „несигурността за“ имаме незнание за даден резултат от човешка 
дейност, инициатива, начинание, на практика във всякакви сфери, 
от индивидуални действия до управление на компании и големи 
правителствени решения. При това състояние на несигурността в 
значението на неизвестност/незнание резултатите могат да бъдат в двете 
посоки, да са позитивни или негативни. Но точно това не се знае, дори не 
се знае в каква посока се очаква по-скоро да се развие процесът и да има 
резултат. Несигурността е съществено свързана с предприемачеството, 
дори то да почива на сериозно предварително проучване. Несигурността 
има своя по-чиста и представителна форма в хазартните игри.

Характерна релационна характеристика на несигурността/неопре-
делеността е обстоятелството, че тя се разполага преди риска. Неси-
гурността на резултат, на визирано събитие в бъдеще не е обвързана с 
анализ, преценяване на вероятности и оценка. По тази причина тя не само 
е различна от риска, но и предхожда риска. Ако дефиницията се обърне, 

9  Knight, F. Risk, Uncertainty and Profit. New York: Houghton Mifflin Company, 2021.

можем да кажем, че неопределеност е риск, който е лишен от анализ и 
оценка на вероятност, не е още разчленен в тези форми. Както и обратното, 
ако неопределеността и несигурността започнат да се мерят, да се 
анализират и оценяват от гледна точка на вероятности, то те навлизат в 
полето на рисковото мислене и самите се трансформират в риск; тогава 
се доближаваме до понятието за риск.

Опасност 

Опасността е възможността за протичане на неблагоприятно събитие. В 
този случай несигурността и неопределеността са ограничени частично. 
От тях е отделен шансът за позитивно събитие, успех и желан резултат. 
Това е първи момент в диференциалната дефиниция на опасност. 
Опасността e несигурност, но само за неблагоприятно развитие, събитие. 
Това я доближава до риска, както е определен по-долу. Но все пак 
опасността остава на по-ниско равнище на артикулация като несигурност, 
неопределеност, т.е. обща представа, което я поставя преди дефиницията 
за риск.

Никлас Луман настоява за още един момент в дефиницията на опасност 
(Gefahr, в английски превод danger). Освен негативно определена 
несигурност опасността се различава от риска по това, че произтича 
от външни фактори, а не е следствие на решения и следващи от тях 
действия.10 Рисковете имат смисъл като тема и обособена проблематика, 
ако се свържат с решения, обикновено политики, които водят до нежелани 
резултати. Ако се приеме това твърдение, рискът може да се дефинира 
като опасност, но вече ограничена до решения и следващи от тях действия. 
Както и обратно, опасността може да се дефинира като риск, за който се 
смята, че се поражда от външни фактори, а не от решение и действия.

Във всекидневния език и отвъд него често в политическо говорене или 
документи, каквито са стратегиите за сигурност, опасността се бърка 
с риска, двете думи се употребяват като синоними. Но между тях има 
съществена разлика, която дава и основание опасността да се постави 
преди дефиницията на риск и да предхожда ядрената част на парадигмата 
на риска. Основната разлика между опасност и риск се свежда до това, 
че рискът се анализира, оценява и управлява. От тази гледна точка 
опасността е пред-рискова представа или преживяване, в което отсъства 

10  Luhmann, N. Risk. A Sociological Theory. Routledge, 1991,  p. 21.



26 27 

Р И С К     К О Н Ц Е П Т У А Л Н А   Р А М К А

определящото за риска разчленяване в посока анализ и оценка. При 
опасността възможността за протичане на неблагоприятно събитие само 
се констатира или подозира, усеща, преживява, предполага.

Представата и преживяването за опасност са съществени в рисковото 
мислене и социологията на риска, защото дават контекст и посока за 
дефиниране на риска като по-високорационална мисловна форма. Ако 
опасността стане обект на рационализираща рефлексия, тя се издига до 
равнището на риск. Ако например се запита „колко опасно“, това вече е 
въпрос-покана да се мисли за анализ и оценка, в частност на вероятности.

Възможно, а и доста често във всекидневния живот се лансира твърдение 
за опасност, без да се пита повече за рационални основания и оценка на 
вероятности. Може да се драматизира съобщението за опасност, да се 
добави „много“, например в предупреждението „Много опасно е да не 
се ваксинираш срещу полиомиелит!“ или позитивното „Задължително е 
да се ваксинираш срещу тетанус с тази рана от ухапване!“. Тези изрази 
функционират добре във всекидневна комуникация. Но те са форми на 
пред-рисково мислене и преживяване. За да навлезем в сферата на риска, 
се изисква вътрешно разчленяване, артикулация, каквато усещането, 
представата, твърдението за опасност нямат.

Предпазливост

Предпазливост (precaution, principle of precaution) е въздържане от 
действия, за чиито следствия няма солидно знание, но се предполага 
опасност. Предпазливост е термин в международни документи, издигнат 
до принцип на предпазливостта. Идеята за предпазливостта изглежда 
твърде обща. Затова и попада в групата понятия, които предхождат риска. 
Тя няма особен социологически смисъл. Опитът да бъде вписана понятийно 
в една социология, дори в социология на риска, не би бил успешен. 
Изразът е навлязъл в бюрократичния език на международни организации, в 
обществени движения, институции. Но дори в звученето си думата показва 
принадлежност към всекидневния език, на който е присъща. От него тя е 
издигната в призив, който може да бъде адресиран към широко поле на 
човешки действия.

В дефиницията си има три момента. Първо, тя е нормативна, призовава за 
въздържание от действия, инициативи, проекти, когато нивата на знание за 
следствията са ниски. Отчасти по тази причина тя има висока популярност 
в сферата на екологичните политики още преди десетилетия. Например за 
генетично модифицирани организми (ГМО) се твърди, че няма достатъчно 

свидетелства до какви следствия води употребата им. Същото може да се 
каже за редица други дейности с висока неопределеност на следствията 
и предполагана опасност. Оттук и призивът за въздържане под формата на 
предпазливост.

На второ място, предпазливостта е определена във връзка със състояния, 
в които отсъства убедително знание. Идеята за предпазливостта стъпва 
върху несигурност/неопределеност на знанието. Така тя се обвързва с 
научно валидни твърдения следствия. Настояването върху научна теория, 
истинни пропозиции и дедукция на следствия обаче не е безусловно 
сигурната отправна точка. Теориите са опровержими, между тях и 
хипотезите разликата е относителна. Въпреки това се приема, че това е 
по-сигурната инстанция, която ориентира предпазливостта. Може да се 
допуска, че дадени процеси могат да бъдат предмет на алтернативни 
теории и за следствия от тях. При висока неопределеност, свързана с 
конкурентни теории, предпазливостта влиза в действие като призив за 
въздържане.

На трето място, по-строго погледнато, предпазливостта следва да се 
обвързва с опасност, не с риск. Опасността не се измерва, тя е тип 
неопределеност, ограничена до негативни събития. Рискът се иденти-
фицира, анализира, оценява и т.н. Така рискът се разчленява вътрешно и 
води до по-ясни препоръки от просто въздържание поради неяснота и липса 
на знание. В говоренето в международни организации, неправителствени 
организации (НПО), медии и пр. тази разлика често не се спазва, което 
също тласка идеята за предпазливостта към всекидневната реч. Но при по-
висока определеност на релевантното знание предпазливостта, свързана с 
опасност, може да бъде пренесена в по-рационалната сфера на рисковото 
мислене.
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ПОНЯТИЕ ЗА РИСК

Парадигмата на риска тук е изложена по един възможен начин, без пре-
тенция за изключителност. Възможни са друга гледна точка, друг контекст 
и перспектива, в които понятието риск да бъде описано. Каквато и 
формализация да се направи обаче между различните начини на изложение, 
които тя би диктувала, има много сходства; толкова много, че разликите 
могат да се приемат за пренебрежими, а сходствата – за носители на 
съществените моменти.

В описанието на парадигмата на риска са дадени два реда понятия.

Първият ред има пряко отношение към дадената по-долу водеща дефиниция 
на понятие за риск и се отнася до елементите в самата дефиниция. 
Вторият ред понятия е свързан с изясняване на понятието риск и близките 
следствия, които могат да се извлекат от него. Този ред формира ядрото на 
парадигмата на риска.

Вторият се отнася до понятия, които се разкриват чрез така дефинираното 
понятие в едно по-разширено поле на неговото приложение. Тези редове 
могат да се смятат и за първи по-тесен, ядрен, и втори, по-широк кръг 
в парадигмата на риска. Отвъд тях не е нужно да се простираме. Така 
предлаганата парадигма е достатъчна за изясняване на самата форма на 
рисковото мислене.

Риск

Дефиницията, която тук предлагаме, може да се обвърже впоследствие 
с проблеми на сигурността, националната сигурност, политиките за 
сигурност и политиките по редукция на рисковете за сигурността. Извън 
този контекст не е ясно дали тя не е твърде обща и дали би съхранила 
своята валидност.

РИСК е вероятността от протичане на неблагоприятно събитие или 
процес, свързани пряко или косвено с човешка дейност, която подлежи 
на рационализация и управление.

Като „вероятност от протичане“ рискът в този абстрактен вид не е 
„нещо“, не е вещ, предмет, факт, а е без-предметна реалност.�11 Той е само 
функционално измерение, перспектива, в която може да бъде поместено 
и видяно неограничено множество от обществени феномени – структури, 
процеси, ситуации, социални сектори, действия и пр. Затова, когато се 
задава въпросът „Какво е риск?”, критически по-чувствителната позиция не 
трябва да отговаря директно. Въпросът не е пълен и дори задаването му 
по този начин може да подведе, тъй като рискът не е сам по себе си „нещо“, 
обект, факт, състояние на нещата.

Всеки въпрос от вида „Що е риск?”, зададен по този общ начин, трябва да 
се разбира като покана някакви обществени фигури, структури, феномени 
да бъдат разисквани в перспективата на риска. Тогава се вижда, че всяко 
нещо може да е риск. Самата възможност за протичане на неблагоприятно 
събитие, която наричаме „риск”, е винаги налице, тъкмо защото е начин на 
мислене, разсъждение, социологическа перспектива. След възможността 
може да се мисли за вероятността. Ако вероятността клони към нула, тя 
може да бъде пренебрежима. Това обстоятелство въвежда измеримостта 
на риск, която трябва да определи доколко една възможност трябва да се 
вземе сериозно.12 В този смисъл рискът има вероятностни характеристики. 

В предложената дефиниция рискът присъства като негативна 
характеристика или перспектива, в която се мисли за протичане на 
неблагоприятен процес или събитие с негативни следствия. При такова 
събитие щетата е определена публична ценност/стойност. „Поемането на 
риск“ в позитивен смисъл като риск при хазарт, риск от предприемаческа 
инициатива и други, при които се очаква позитивен резултат, а не 
съхраняване на съществуващо състояние на нещата, не е част от 
парадигмата на риска и политиките по управление на риск.

11  Виж например Ewald, F., “Insurance and Risk”, in Burchell, G., Gordon, C., Miller, P. (eds.), The Foucault Effect: Studies in 
Governmentality. London: Harvesteaster Wheatsheaf, 1991, p. 199.

12  Във всекидневния език възможност и вероятност се смесват. Често се говори за „много възможно“ или „малко 
възможно“. Възможността обаче няма градации, не се мери. Степени има само вероятността. Вероятността, на 
свой ред, предпоставя възможността. Ако нещо не е възможно, неговата вероятност е гарантирано равна на нула. 
Ако е възможно, може да се запита колко е вероятно. Ако вероятността е 1 или 100%, тогава възможността се 
измества от въпрос за действителност или дори в логически план необходимост. Рисковото мислене се разполага 
между 0 и 1, или между 0% и 100%, но не стига до тези гранични точки, при които вероятността отпада.
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Тази ориентация и изключване се диктуват и от факта, че тук се интересуваме 
от политики за сигурност, които са превантивни, целят редукция на 
рискове, а рисковете в тях присъстват с негативна характеристика. 
Политиките по управление на рискове за сигурността са ангажирани в 
съхраняване, предотвратяване, превенция, редукция на вероятност да 
бъдат произведени щети от човешки действия.

Определението съдържа няколко момента, върху които се изгражда 
понятие за риск. Те са разгледани надолу поотделно.

Вероятност

Рисковете се свързват с вероятностна, а не с детерминистична причинност. 
В класическата модерност на XVII–XIX век причинността се мисли 
детерминистично. Ако има събитие А, то от него по необходимост следва и 
събитие Б, тъй като А е причина на Б, или причината А има действие/ефект 
Б. Тази връзка е характерна за класическата механика на Нютън, която е 
цялостно математизирана, както, разбира се, и за самата математика.

След средата на XIX век детерминистичната картина се разколебава и 
отстъпва място на вероятностната картина, съответно вероятностната 
причинност. В нея събитието А не води по необходимост до събитие 
Б, а повишава вероятността за протичането му. Детерминистичната 
причинност става частен случай в по-широката вероятностна картина, при 
която вероятността клони към 100%.

Тази нова ориентация навлиза в социалното знание и особено в сферата на 
управлението и политиките, където дори изключения от вероятността не 
са мислими. Когато днес се говори например за война или за климатичните 
промени, причините се описват вероятностно, не детерминистично. 
Затова казваме, примерно, че вероятността климатичните промени да са 
породени от хората и от индустриалната експанзия според някои учени е 
висока, според други по-ниска, а според трети е трудно да се определи.

Вероятност за протичане на процес/събитие е възможно или невъзможно 
да бъде изчислявана. Възможността оценка за риск да се даде във 
формата на изчисление предполага математическа формализация. Но 
математически формализирано изчисление на вероятности е възможно 
в малък брой специфични, тясно професионални области. Такива са 
икономика и финанси, застрахователни компании, централни, търговски, 
инвестиционни банки, агенции за събиране на данъци.

Рисковете, свързани с националната сигурност, не могат да бъдат 
формализирани. Вероятността не може да бъде изчислена математически. 
По този начин вероятността става отделен, самостоятелен проблем. 
Изчисляват се технически и обективни рискове, особено за целите на 
застраховането, т.е. в случаи, в които целта е осигуряване на печалба.

Тъй като вероятността в политики за сигурност не може да се формализира 
математически, повдига се въпросът как тя се определя. Невъзможността 
за изчисление на вероятности, свързани с рискове за сигурността, отваря 
голямо поле за дискусия за експерти и политици, в академичния свят и 
гражданската сфера и медиите.

Преди всичко ясно е, че вероятността като дефиниционна характеристика 
на риска ще се определя в процес на идентификация на рискове, експертни 
анализи, от които следват и експертни оценки, накрая и препоръки 
за политики по редукция на риск. Това са основните фази в процеса и 
елементите във функцията на риск-вероятностната картина.

Но дори само тези четири елемента – идентификация, анализ, оценка, 
препоръки – са отворени към дискусия, а в политически план и дебати 
между алтернативни позиции.

Неблагоприятно събитие

В определението за риск говорим за протичане на неблагоприятно 
събитие. Тази страна изключва различни сфери, например чисто природни 
феномени като вероятност Вселената да е възникнала от първоначален 
взрив или вероятността температурата тази зима да е по-ниска от миналата. 
Подобни събития обаче стават неблагоприятни, ако се разглеждат в 
контекста на социални процеси. Например банка или публична институция 
може да описва студената зима, вулканичната активност, земетресението 
и др. като рискове, стига вероятността от тях да има социален смисъл.

Но вероятността от земетресение не е сама по себе си риск. Тя става риск, 
ако на нея се гледа като на социално бедствие, загуба, т.е. неблагоприятно 
за хора, домакинства, фирми, институции и пр. събитие. Тези примери 
показват, че рискът е социологически тип вероятност, той има смисъл в 
социалната сфера и е социологическо понятие.

Определение на неблагоприятно събитие обаче не може да се даде по 
обективен начин. Не може да се твърди предварително какви събития биха 
били универсално признати за неблагоприятни. Този момент на рисковете 
дава значителни колебания при квалифициране на събития и процеси. 
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Изглежда очевидно, че събития, отнасящи се до факти на съществуването 
– преди всичко живота на хората и съществуването на цели общности – са 
неблагоприятни. Но това е подвеждащо допускане.

Едно събитие е неблагоприятно, ако неговото протичане бъде видяно като 
неблагоприятно, било усетено, било рационално квалифицирано. Така в 
определението за риск има значителна относителност и широки вариации 
– за едни неблагоприятно е едно, за други – друго.

Дори обаче дадено събитие да бъде преживявано, разбирано и 
квалифицирано като неблагоприятно, то още не е еднозначно свързано с 
рискове. Идеята за риск не се отнася до бедствие и апокалипсис, пред които 
хората занемяват. Тя предполага обвързаност с действия по управление на 
риск. Ако има вероятност да се случи нещо неблагоприятно, но въпреки 
това ние сме безразлични към него, няма особен смисъл да се говори за 
риск. За риск се говори, ако вероятното събитие ни засяга и ние имаме 
осъзнато желание то да не протича.

Човешка дейност

Понятието за риск е обвързано с човешка дейност и управление. Под 
риск определението по-горе разбира вероятност от щета, загуба и пр., 
но свързана с човешка дейност. Тя, на свой ред, може да произвежда 
рискове или да управлява рискове, като ги идентифицира, анализира, 
оценява и провежда политика по смекчаването и редукцията им. Така 
от определението за риск се изключват събития, които нямат никакво 
отношение към човешката дейност.

Вероятността класически, през XVI–XVII век и по-късно, се разбира като 
обективна вероятност. Този тип разбиране добре се илюстрира например 
с игра на зарове, хвърляне на монета или раздаване на карти. Това са игри 
под условие, че се играе почтено и шансовете да се случи едно или другo 
не предполагат човешка намеса, така че вероятностите се разпределят 
обективно; откъдето и идеята за обективна вероятност.�13

Дори при твърде прости вероятностни картини действат поне два типа 
вероятности. Единият е свързан директно с наблюдаваните обекти – 
зарове, карти, монети. Другият се отнася до познавателната ситуация, в 
която се наблюдават тези обекти, и той отваря въпроса за познавателното 
отнасяне към обектите, а не за самите тях.

13  Виж Borchert, D., Chief Editor, Encyclopedia of Philosophy. 2nd edition. Thomson Gale, 2006, Vol. 9, pp. 24-39.

Във втория аспект вероятността засяга самото съждение, а не обектите 
в него. Затова спрямо него може да се пита не какво ще се случи, какво 
ще се падне при хвърляне на зарове или монета, а каква е сигурността на 
твърдението, в каква степен съм сигурен, че пропозицията за вероятност е 
коректна. Какво, другояче, е условието на моята убеденост или сигурност. 
Или още, каква е епистемната вероятност на твърдението за поведението 
на обектите зарове, карти и пр.

Епистемна вероятност се отнася до субективната увереност в 
пропозицията. Дали публичността е убедена в едно или друго твърдение 
– например във валидността на твърденията за човешки повлияните 
климатични изменения и глобално затопляне – е въпрос, който попада под 
условията на тази форма на епистемна вероятност. В този случай не се 
питаме има или не промени в климата, а дали публичност има убеденост 
в коректността на такава теория, което води до подкрепа, съмнения или 
отхвърляне на политики.
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ПОНЯТИЯ ОТ ВТОРИ РЕД

Във втория, по-широк кръг поставяме понятия, които не са елементи от 
ядрената част в парадигмата на рисковото мислене. Те обаче са свързани 
с нея, имплицирани в нея или произтичат от прилагането ù. Някои от тях 
дават допълнително изясняване на понятието за риск, както например 
интенционалният характер на риска, обстоятелството, че той винаги е 
„риск за“. Това е страна на неговото не-вещно, без-предметно естество. 
Други, като представата и изживяването на заплаха, са трансформация 
на риск, предполагат риска, но му дават друга форма. Трети са повече 
емпирични и имат отношение към практикуването на рисковото мислене 
в разнообразни посоки, но най-вече в ориентацията към превантивните 
политики, която следва от приемането на риска като централно понятие в 
политиките за сигурност.

Заплаха

ЗАПЛАХА е риск, който има конкретен субект-носител, ясно определим 
източник.14 Това прави заплахата основен термин в стратегиите за отбрана 
или за национална сигурност в контекст на милитаризация. Заплахата 
е централно понятие в концепции и разнообразни възгледи, но също и 
конкретни политики или ситуации на спешно реагиране в сферата на 
международната сигурност.

Любопитно е, че в контекст на носители на риск, при който рискът се 
свежда до заплаха и има ясен източник, представата за рискове може и 
обикновено се възпроизвежда вътре в рамката на заплахата. В една първа 
стъпка рискът се преживява като заплаха, но в една втора стъпка, във вече 
формираната и доминираща представа за заплаха, езикът на риска се 
повтаря, подчинен на заплахата.

Така например по време на Карибската криза през октомври 1962 година 
двете свръхсили си противостоят като заплаха една за друга (както и извън 
контекста на самата криза). Но вътре в създалата се ситуация и двете 
могат, а и на практика така се получава, да мислят и обсъждат рискове от 
конкретни действия. Например съветската страна в крайна сметка оттегля 
ракетните установки и преустановява инсталацията на ядрени оръжия в 
Куба.

 14  Тук е добре да се напомни, че при тези дефиниции целта е да се сведе многообразието на термините и максимален 
брой да се извеждат от централния термин „риск“. Заплахата е представена като модус на риск или трансформация 
на рискa.

В процеса на ескалация на кризата двете страни са въвлечени в постоянна 
преценка за рисковете, които носят техните действия, съобщенията им към 
противника, маневрите в преговорите, блъфовете и предупрежденията 
и т.н. Така рискът веднъж се трансформира и свежда до заплаха, която 
описва цялата епоха на отношения между двете сили през период от близо 
половин век. Но вътре в рамката на заплахата отново и неизбежно се 
появява необходимостта от управление на конкретни рискове.

Същото отношение на мислене за риск в рамките на заплаха, която е тип 
риск, може да се наблюдава в поредица от други ситуации на конфликт.

Интенционалност: риск „за“

„Риск за...” изразява интенционалния характер на риска, неговата насо-
ченост към някакъв предмет, процес, състояние на нещата. Рискът винаги е 
„за нещо”, „за” икономиката, „за” финансовата стабилност, „за” ефективност 
на институциите, или, което е предмет на настоящата концепция – „за” 
националната сигурност в смисъл на конституционен ред.

Употребата на думата „риск” без явно обвързване с насоченост (интен-
ционалността „за...”) е литературна метафора, например „той е рисков 
играч” или „в това няма никакъв риск“, което е невъзможна, т.е. безсмислена 
пропозиция в света на вероятностите.

Но дори и в тези случаи „риск” се употребява интенционално, с насоченост, 
която е прикрита зад външната езикова форма на израза. „Рисков играч” 
например означава, че „неговата игра” е носител на риск „за...” протичане на 
неблагоприятно събитие, примерно, някакъв вид загуба. Но в настоящото 
изследване рискът е пряко и видимо, по дефиниция обвързан с вътрешната 
интенционалност на понятието за риск.
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Рискови фактори

РИСКОВ ФАКТОР е всеки риск, „риск за...”, но обвързан органично с 
някакво конкретно предметно условие, което е в състояние да го усилва. 
Рисковият фактор е фактическо състояние на нещата, в което се корени 
„риск за...” и което състояние е носител на „риск за...” или условие на „риск 
за...”.

Този аспект на парадигмата на риска е съществен със своето приложно 
измерение: в управлението и политиките по занижаване на рискове по 
принцип се визират не абстрактно рискове, а конкретни рискови фактори.

Рисковият фактор въвежда специфичното предметно-фактическо измере-
ние, с което се обвързва рискът. Например високата институционална 
корупция в даден държавен сектор е рисков фактор „за” – примерно – 
разграждане на целия сектор, „за” големи загуби в него. Ниската енергийна 
ефективност е рисков фактор „за” цялостното икономическо развитие 
на страната. Политическата корупция е рисков фактор „за” колапс на 
парламентарната система и т.н.

Рискова сфера

РИСКОВА СФЕРА (сектор, процес и пр.) е голяма обществена сфера, която 
отговаря на условието за рисков фактор, но го разширява. Рисковата сфера 
е всеки рисков фактор, който добива мащабите на рискова сфера, без да се 
променя по същество. Разликата е в мащаба и обхвата, които на свой ред 
може да имат и качествени импликации, да модифицират рисковете. В този 
аспект се наблюдава експанзия на конкретен рисков фактор до мащабите 
на една цяла сфера.

Например една сделка за стар или неизгоден атомен реактор може да 
бъде рисков фактор за производството на електроенергия в централата. 
По-нататък, една неизгодна сделка за цяла централа – каквато по 
всички налични данни от години би била, примерно, „Белене” – е риск 
за енергийната система на страната. Но значителен срив, който засяга 
цялата енергийната система, вече е риск за националната сигурност в по-
широк смисъл. По тази причина енергетиката трябва в своята цялост да се 
разглежда като „рискова сфера”.

Примерът с енергетиката е остър и критичен, което дава основание изразът 
„енергийна сигурност“ да е сред най-популярните в политическото говорене, 
в дебати между партийни политики. Едва ли в България има друг сектор, 
който да разделя в такава степен политическото представителство.

Транслация на риск

ТРАНСЛАЦИЯ НА РИСК е процес, при който рискове в една сфера се 
пренасят върху други сфери. Тъй като рискът е вероятност, транслацията 
не трябва да се разбира актуално, като случила се, а като възможна, а оттам 
и със степен на вероятност. Рискът за срив в една сфера е възможно да 
се пренесе върху други сфери, доколкото тази първа сфера е условие за 
състоянието на други. Така се образуват вериги от рискови условия. Чрез 
транслацията на рискове се въвежда измерението на взаимодействие на 
рискови фактори и рискови сфери. Но в транслацията се визира по-скоро 
възможността за пренос, отколкото идеята за игра на сфери.

Има например рискове в сферата на образованието, които правят вече 
самото образование риск за нещо друго, а то, от своя страна, става риск за 
трето и т.н. до границата на възможен общ срив, свързан със сигурността на 
националната държава. Рискови фактори за влошаване на образователната 
сфера може да превърнат цялата тази сфера в рискова. Ако тя не работи и 
произвежда систематично неграмотност, неконкурентоспособни кадри и 
пр., образованието става рискова сфера като цяло.

От своя страна обаче, тази сфера пренася своите рискове в друга, 
например бедността, критично ниските степени на благосъстояние. 
Това състояние, по-нататък, пренася своите рискове върху сферата на 
директните социални взаимодействия, в която вероятността от социален 
сблъсък започва да се повишава. Така рискови фактори от една сфера се 
пренасят частично в друга; или след експанзия и разпространение върху 
цялата сфера тя самата пренася своята рискова характеристика върху 
други сфери. Този пренос въвежда по-висока динамика на рисковата 
картина.

Системен риск

СИСТЕМНИЯТ РИСК е вероятност за щети в сфери отвъд тази на самия 
риск, докато систематичният риск е трайно, устойчиво, повторяемо, оттам 
и задълбочаващо се рисково условие. Системният риск има отношение 
към транслацията на рискове, прехвърлянето и усилването им от една 
сфера към друга.

Но системният риск има по-драматични измерения, при които цяла система 
(обществена, отвъд по-тясната зона на риска) е подложена на значителен 
натиск, до състояние на срив в случай на протичане на неблагоприятно 
събитие или процес. Въпреки този капацитет за фрустрация на цяла система 
системният риск може да е налице по недотам драматичен и шоков начин.
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Примери за системен риск са катастрофичните рискове, които мотивират 
работите на Улрих Бек, по-специално ядрените мощности и климатичните 
промени. И двата фактора са системни рискови фактори, макар всеки от 
тях да е обвързан с горещо поддържани и оспорвани хипотези.

По-пряк пример за системен риск е Голямата депресия от 1929–1933 
година (схваната като вероятност да се случи, т.е. видяна като риск). Тя 
сваля брутния вътрешен продукт с над 25%, вдига безработицата до 25%, 
срива борсите, свива цялата икономика на САЩ до катастрофални нива, 
разорява милиони американци и т.н.

Систематичен риск

СИСТЕМАТИЧЕН РИСК имаме, когато даден риск се проявява трайно, 
устойчиво, обикновено в значителни периоди от време. Тук можем да 
говорим и за континюитет на рискови ситуации или за континуалност на 
риска. Систематичният и системният риск се различават в определенията 
си. Но систематичният риск може да не води или да не се преплита със 
системен риск, а да остава изолиран в дадена сфера, капсулиран, но 
труден за редукция, самоподновяващ и самоподдържащ се.

Например неграмотността, бедността, изолацията на една малцинствена 
общност, каквато е ромската в България и други страни на Източна Европа, 
може да се квалифицира като риск. Бедност, липса на квалификация 
и образование и пр. са систематични рискове, които характеризират 
ромските общности. Тази систематичност се демонстрира от факта, че 
всички програми за т.нар. интеграция на роми в по-широкия социален свят 
отвъд физически локализираните гета се оказаха провалени, нито една от 
тях не доведе до осезаеми резултати.

Макар различни, системният и систематичният риск често се припокриват, 
най-вече поради възможност систематичният риск да ескалира до 
системен риск, засягащ съществени сфери. Ниската функционална 
грамотност в България (около 40% функционално неграмотни) е устойчив 
проблем, трайно състояние. Тя може да се преценява ограничено, от 
гледна точка на шансовете на функционално неграмотни лица да се 
развиват и осъществяват свой жизнен и професионален проект. Тогава тя 
е систематичен риск, континуален риск тъкмо поради своето удължаване 
във времето. Но ако се запита какви следствия има тя за обществения 
живот в по-широки измерения, лесно се вижда, че систематичният риск 
трябва да бъде оценен като системен риск.

Уязвимост

УЯЗВИМОСТ е отсъствие или нисък капацитет за неутрализиране на 
рискове и повишена вероятност от навлизане в кризи. Тук уязвимостта 
(описвана в статии и основни документи като fragility и vulnerability) е 
включена, макар да не присъства в дефиницията на риск, защото има пряко 
отношение към отнасянето към рискове.

Държава, институции или други субекти са уязвими, защото са по-
силно експонирани към опасности, рискове, заплахи (в зависимост от 
разграниченията между тези термини, дадени по-горе). Така уязвимостта е 
условие, състояние, кондиция, за която е характерна по-висока откритост 
към рискове, оттам кризи и други степени на провали.

Уязвимостта може да се разбира по два основни начина, като релация, т.е. 
конкретизирана към нещо специфично, или като самостойно състояние. В 
единия случай тя споделя с риска общи черти, дефинира се по сходен начин 
и е насочена към управление на рискове. В другия тя се радикализира 
и става характеристика на институциите и държавата в тяхната цялост. 
При такава тенденция или състояние самият капацитет за справяне и 
управление на риск е разграден.

Във втория случай радикалната уязвимост връща държавата и системата 
от институции в пред-държавното състояние на хаос, или, по метафората 
на Хобс, на война на всеки срещу всеки. В този случай имаме разпадане на 
първичната за всяка държавност форма, която прави от една група индивиди 
политическа общност. Тази форма е политическото представителство и 
стоящият в основата му обществен договор „на всеки с всеки“. Уязвимостта 
изобщо, сама по себе си, уязвимостта per se, е равнозначна на провал на 
държавата, на провалена държава (failed state).

Рисковото мислене насочва схващанията за уязвимостта повече към 
отделни условия и слабости и го отклонява от радикалния риск за провал 
на цели държавни формации, който е сравнително рядък. Когато работата 
с рискове – идентификация, анализ, оценка, политики – се наложи като 
водеща идея, както става в последните 2–3 десетилетия в развитите 
общества, уязвимостта започва да се профилира. Тя се обвързва със 
специфични рискове, както самата сигурност и политиките за сигурност 
се конкретизират по сектори и теми.

Това развитие дава нова актуалност на идеята за уязвимостта и оценките 
за уязвимост, тъй като ги свързва с превенция. Превенцията, на свой ред, 
се осъществява в политики, които намаляват степените на уязвимост 
пред дадени фактори и повишават капацитета за относителното им 
неутрализиране.



40 41 

Р И С К     К О Н Ц Е П Т У А Л Н А   Р А М К А

Устойчивост

УСТОЙЧИВОСТ е капацитет за редукция на рискове, както и за 
сравнително бързо възстановяване в случай на значителни загуби при 
неблагоприятно събитие. Устойчивост, както и противоположността 
му, уязвимост, е сравнително нов термин в рисковото мислене. Той има 
произхода си и остава свързан с политики по редукция на рискове.

И двата термина са част от език, който се произвежда от policy центрове 
на големи международни организации – както например корупция, 
човешка сигурност, добро управление и т.н., които не намират място в 
теоретичната социология или политическата философия. Тази особеност 
дава бюрократично-политическа защита на подобни термини и по-
специално ги предпазва от по-строга научна проверка.

На български устойчивост има както значенията, дадени в това опреде-
ление, така и значения, свързани с политики на развитието. Значението, 
което се има предвид тук, е превод на английската дума resilience, 
докато терминът, отговарящ на устойчивостта, свързана с развитие, е 
sustainability. Устойчивост в смисъл на sustainability има дългогодишна 
история в международни организации, особено ООН и неговата ПРООН 
(UNDP). Той също няма особен социологически смисъл, а се отнася 
директно до политиките на развитие. Има случаи, в които двата термина 
се припокриват. Нo пряко свързан с рисковото мислене е resilience. В 
контекста на обсъждане на политики по редукция на риск двата термина 
трябва да се разграничават.

По-пряко свързаната с политики по редукция на рискове е идеята за 
устойчивост в значението на resilience. Тя не е обвързана пряко с образи на 
развитието и трябва да се разбира много широко. Освен това устойчивостта 
в смисъла на resilience няма, за разлика от устойчивото развитие, една 
основополагаща дефиниция. Тези факти не трябва да се смятат за дефекти 
на устойчивостта, свързана с рискове.

Но самото понятие, извън интелектуалното си съдържание, има ред 
съмнителни policy импликации.

Първо, то се мисли по отношение на уязвимост, като противоположност 
на уязвимост, тоест продукт е на отрицание на уязвимостта. На второ 
място, липсата на ясен социологически смисъл го прави прекалено 
волатилно, вариативно и го доближава до всекидневния език. На трето 
място, устойчивостта има емпирична валидност в развити общества, които 
инвестират в своята стабилност. Но те правят това по естествен начин, без 
да имат идея за устойчивост. Това е момент в политическата им форма, в 

инициирането на политики, в управлението и институциите им. За страни 
като България, която има ниски до средни нива на развитие, постигането на 
устойчивост в основни сфери предполага висока обществена популярност 
и подкрепа за политики по редукция на риск.

Величина на риска

ВЕЛИЧИНАТА НА РИСКА е комбинация на вероятност и тежестта на 
щетите от неблагоприятното събитие. Величината на риска не се измерва 
само с вероятността на събитието, а и с магнитуда на щетите. Те, на свой 
ред, се отнасят до обществено значимо благо.

Уточнението за величина на риска може да се изобрази в таблица, която 
впоследствие да бъде усложнявана в зависимост от конкретни проблеми 
и цели. Таблицата се развива по измеренията вероятност и магнитуд на 
щетата. По хоризонталата (абсцисата) е дадена величината на загубата, 
която обозначавам като магнитуд на щетите. По вертикалата (ординатата) 
е дадена вероятността, която расте от о до 1.

ОЦЕНКА ЗА ВЕЛИЧИНА НА РИСК

ВЕЛИЧИНА (МАГНИТУД) НА ЩЕТАТА

НИСКА СРЕДНА ВИСОКА

ВЕРОЯТНОСТ

ВИСОКА 3 4 5

СРЕДНА 2 3 4

НИСКА 1 2 3

Таблица „Величина на риск“ (по Aven, Cox)

В тази таблица стандартната двумерна координатна система е представена 
без оси. Вместо тях са дадени степени, обозначени с числа. Вижда се, че 
при ниска вероятност и ниска величина на щетата оценката за риск е в 
ниски нива, дадени в квадрата с 1. В другата крайност, по диагонал от 1, има 
висока вероятност и висок магнитуд на щетата. Оценката тук е за висок 
риск, тъй като вероятността и щетите са с високи стойности.
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Подобна таблица може да подвежда, че става дума за прецизно оценяване 
на риск. По-правдоподобно е да приемем, че нито една от двете величини 
не е лесно измерима и възможна за числова формализация. По-скоро 
таблицата има регулативна стойност. Тя насочва рисковото мислене още 
в самото начало на практикуването му към отделянето на съществени от 
недотам съществени рискове.

Табличното представяне на величина на риска има практическия 
смисъл на ориентир при идентификация, анализ, оценка на риск, но 
най-вече препоръки за действия, следващи оценката. В тази си проста 
форма таблицата насочва оценката на рискове към заключения относно 
приемливост/допустимост на рискове (acceptability, Fischhoff 1994).

Допустимостта на даден риск в значими обществени сфери може да бъде 
оценявана според таблицата и нейни по-разчленени форми. Изследването 
в тази перспектива стига до препоръки относно рискове, които не следва да 
бъдат поемани, обществено недопустими са. Но въпросът за обществената 
приемливост на рисковете е отворен, най-често той става политически 
въпрос. Оценката остава на разположение като експертен продукт.

РИСК И СИГУРНОСТ
Сигурност е многозначна дума. Зад нея могат да се открият най-
разнообразни представи, в които са имплицирани различни, понякога 
несравними или несъизмерими идеи и преживявания.

На първо място трябва да се отбележи, че сигурност per se е висока 
абстракция, отнасяща се до въпроси като картезианския въпрос „Как изобщо 
мога да бъда сигурен в представите, твърденията, теориите си?“. Тук под 
сигурност се има предвид епистемна убеденост, която е обоснована, 
а нейният фундамент не може да бъде отричан. Търсенето на подобна 
основа е характерно за ранната модерност, особено за философията на 
Декарт. Той я открива в несъмнената – т.е. невъзможно да бъде подлагана 
на съмнения без изпадане в противоречие – пропозиция „Мисля, съм“, или 
както е по-популярно известна „Мисля, следователно съществувам“.

На второ място, сигурността е пред-аналитично, пред-теоретично, пред-
рефлексивно (пред-съзнателно) състояние на сигурност. Състоянието 
на сигурност може да бъде разбрано психологически, като субективно 
състояние на индивиди. Но то може да бъде разбрано и като екзистенциално 
състояние, екзистенциал, т.е. начин на битие. Да бъда в състояние на 
сигурност е екзистенциално определение, тъй като то е такова-каквото-е, 
както е изказано тук, безотносително основание, причини, контексти, 
включително и от психологически влияния и колебания и пр. В този случай се 
абстрахираме от външни на състоянието на сигурност фактори и условия 
и фокусът остава изчистен, изцяло върху феномена на сигурността.

На трето място, сигурността има преки политически значения и най-често в 
публичното говорене се употребява с референция към тях. Когато се говори 
за национална сигурност, обществена сигурност, а също и отбранителна, 
глобална, както и за енергийна сигурност, имат се предвид политически 
значения на думата сигурност. Те могат да бъдат и гранични, каквото би 
било значението на една екзистенциално-политическа сигурност, или 
сигурност с екзистенциални импликации. В този случай се поставя въпрос 
за самото съществуване на националната общност и нейните основни 
идентификатори, каквито са конституционният ù строй, стабилността на 
институциите, гаранцията на основните права и т.н., както и физическото 
оцеляване. Екзистенциалната сигурност в този план е граничният проблем 
на всяка политика в сферата на националната сигурност.�15

15  Оттук и говоренето за „екзистенциална заплаха“ посочва възможност за физическо унищожение на общността.
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По-нататък, сигурността може да бъде определяна спрямо сектори и 
обществени сфери. След 90-те години на ХХ век стана модерно тя да се 
конкретизира като правна сигурност, лична сигурност, здравна сигурност, 
енергийна, екологична сигурност и т.н. Начало на тази дисперсия на 
сигурността по теми и предметни сфери дава доклад на ООН от 1994 
за т.нар. „човешка сигурност“�.16 Идеята на доклада се свежда до това, че 
след края на Студената война сигурността се демилитаризира и навлиза 
в разнообразни сфери на обществения живот отвъд международните 
конфликти и отбранителните политики.

Днес повече от всякога всяка сфера може да се разглежда в перспективата 
на сигурността, тъй като обемът на понятието сигурност не може да се 
контролира от тесни експерти и разширяването му протича неконтро-
лирано. Това показва не толкова, че сигурността е широко понятие, а 
че е гъвкаво и амбивалентно. Без контекст и предметни спецификации 
(енергетика, отбрана, финанси и пр.) остава неопределено и неясно, още 
по-малко годно за анализ, оценка, измеримост.

Преориентацията в понятието за сигурност и възможността за навлизане 
във всякакви сфери има своите основания и в обрата от заплаха към риск, 
който настъпва след Студената война. Рисковете предполагат превенция, 
когато са обществени, а не тясно финансови или отбранителни. Тогава 
те стават предмет на дискусии и избор между алтернативни политики по 
редукцията им.

Погледнато в тази перспектива, разширяването на понятието за сигурност 
следва паралелното налагане на рисковото мислене. То измества 
мисленето през заплаха (с понятията за възпиране, въздържане, домино 
ефект). Но не може да се твърди, че непременно води до разтваряне на 
понятието и политиките за сигурност в една неопределеност. Напротив, то 
може да доведе до обхващане на нови рискови фактори за националната 
сигурност, които в парадигма на заплахата са били игнорирани.

Днес ние не можем да изолираме националната сигурност от рискови 
фактори като корупционните процеси, особено на високи институционални 
и политически нива; те имат преки импликации за националната сигурност. 
Нито можем да изолираме политиките по национална сигурност от 
проблемите на енергетиката. Конфликтите между Европейския съюз, 

16 UNDP, Human Development Report, 1994. http://hdr.undp.org/sites/default/files/reports/255/hdr_1994_en_complete_nostats.
pdf. В академичните среди разширеното схващане за сигурност е развито по-рано, вж. например Buzan, B. People, 
States and Fear. An Agenda for International Security Studies in the Post Cold War Era. Wheatsheaf Books, 1983.

в частност Германия, и САЩ по въпроса за газовите доставки за Европа 
през мрежите „Северен поток“ и „Турски поток“ ясно показват значението, 
което се придава на енергийните въпроси по отношение на глобалната 
сигурност. В крайна сметка, промените през 1990 година не само 
разширяват понятието сигурност по теми и предмети, но и дават по-
обхватен контекст за разбиране на националната сигурност през рискове.
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НАЦИОНАЛНА СИГУРНОСТ

Национална сигурност е състояние на стабилност и отсъствие на 
значителен обществен срив или безпорядък.�17 Сигурността засяга 
основните институции и техния капацитет да функционират. Тук сигурността 
се разбира в традицията на Томас Хобс и схващанията му за естественото 
състояние на пред-държавност, обществен договор, политическо предста-
вителство и държава, която става гарант за сигурността.

С подобни метафори се имат предвид състояния, които днес свързваме с 
граждански конфликт, гражданска война, а тя може да бъде унищожителна, 
каквато беше в Югославия през 90-те, или кампании на геноцид, както в 
Руанда през 1994 година. Но и в по-малки мащаби събития като бунтове и 
размирици във Франция, Беларус, Северна Африка, България, 1990, 1996–
1997, конфликтът в Катуница, 2011 година, са образи на тази идея.

Силни примери са вътрешната война в Афганистан между талибани и 
правителство, конфликтът в Сирия, който произведе милиони жертви 
и милиони бежанци и разруши цялата инфраструктура на страната. Или 
особеният казус на т.нар. „Ислямска държава“, при който терористична 
организация се разраства до армия с териториални амбиции и проект 
за теократична държава. Когато дефинираме понятието за национална 
сигурност, имаме предвид подобни развития или тенденции в тази посока.

При този начин на разбиране на сигурността тя не се свързва пряко 
с представи за специфично състояние на нещата, например с идеи за 
просперитет или със схващане за развитие. Още по-малко национална 
сигурност следва да се обвързва с лансираните в т.нар. Българска 
национална доктрина18 определения, при които предикатът на нацио-
налното е прикачен към разнообразни субекти-съществителни като етика, 
идеал, идея, консенсус, самочувствие и прочее ирелевантни изрази.

Националната сигурност не се обвързва и с представи за специфичен 
вид сигурност по смисъла на лансираната в Глобалния доклад на ПРООН 
за човешкото развитие идея за човешка сигурност. В парадигмата на 
т.нар. човешка сигурност самото схващане за сигурност се определя 
чрез предметни характеристики като икономическа, здравна, лична, 
политическа и пр.

17 Могат да се предложат разширени варианти, например: национална сигурност (НС) е състоянието или условията, 
при които благосъстоянието и начинът на живот на хората; правителството и неговите институции; 
независимостта, териториалната цялост и суверенитетът на държавата и основните ценности на обществото 
са защитени и се развиват. И други. Тук даваме примерна дефиниция, умишлено оставена отворена за допълване.

 18  Виж на http://bolgari.org/b_lgarskata__nacionalna__doktrina_%E2%80%93_proekt-gl-158.html

Обратно, понятието за национална сигурност, на първо място, не е 
обвързано с определени предметни характеристики и образи. То е по-
скоро негативно, свързано с отсъствието на екзистенциална заплаха, 
политически срив или социален безпорядък, а не с това как трябва да 
изглежда общественият свят. Това схващане обаче има отношение към 
националната сигурност в посока на екстремни състояния, каквото е 
разклащането на конституционния ред или физическото оцеляване на 
общността.

По тази причина от изследванията в сферата на националната сигурност 
трябва да се изключват разнообразни рискове, свързани с чести кризи, 
изоставане, закъснели и бавни реформи и пр., които имат отношение 
към развитие, но не пряко към сигурност. За да бъдат включени в 
уравнение на сигурността и отчетени в него, те трябва да се свържат с 
екстремни състояния и рискове за сериозни обществени, политически, 
институционални трусове или за физическото оцеляване. Тази връзка 
обикновено е косвена и се вижда през дадената по-горе транслация 
на рискове. Ако даден риск се изолира, има дори систематически (не 
системни) характеристики, той ще остане без ясна връзка с въпроси на 
националната сигурност.

Под национална сигурност концепцията има предвид отсъствие на състоя-
нията X, Y, Z, при които страната е доведена до сериозни катаклизми, 
обществени трусове, война и пр. Какви могат да бъдат тези трусове, е 
открит въпрос. По принцип те могат да бъдат по-тясно социални, военни, 
международни, финансови и т.н. Една стандартна концепция за национална 
сигурност следва да се придържа към по-традиционно, реалистко, развито 
още в ранната модерност от Хобс разбиране.

Граничният случай на липса на политическа сигурност се символизира от 
образа на непрекъснатия граждански конфликт. В този случай следовател-
но става дума за риск за възникване на условия, при които се доближаваме 
до разпадане на институционалните рамки, в които е овеществено 
съгласието между членовете на общността.



48 49 

Р И С К     К О Н Ц Е П Т У А Л Н А   Р А М К А

СИГУРНОСТ И КОНСТИТУЦИОНЕН РЕД

На въпроса какво се разбира под „сериозен обществен трус”, отговорът 
може да бъде формален и да се позовава на конституционния ред и неговата 
непрекъснатост. Но не толкова от гледна точна на езика на позитивното 
право, на писаната конституция, а от гледна точка на конституционната 
идея и конституционализма. Конституционната идея има много по-широк 
обхват и покрива полето на сигурността в националната държава, т.е. 
националната сигурност.

В конституционния ред интерес представляват двете главни сфери – 
защитата на правата и отношения между властите. Доколкото първата 
сфера се гарантира от втората, а втората е институционализирана в тесен 
смисъл на думата, интересът е насочен към състоянието на институциите 
– тяхната стабилност и функциониране. Конституционната фигура може да 
се разбира широко, дори символно.

Сигурността на гражданите е, разбира се, дълбокият интерес при 
концептуализиране на основни рискове. Но тя не е нейният пряк интерес. 
Фокусът е в институциите и тяхното функциониране, които, от своя страна, 
са гарант за сигурност на гражданите. В тях е овеществено съгласието 
за правилата, които гарантират сигурност. При значителна дисфункция на 
институциите тези правила са подложени на ерозия и могат напълно да 
бъдат анихилирани.

РИСК И ПУБЛИЧНА ПОЛИТИКА

Според изложените по-горе понятия и връзки между тях национална 
сигурност се постига чрез секторни политики по сигурност, а те се 
насочват към редукция на конкретни рискове. Сигурността в този план е 
основна, гранична и свързана с конституционния ред и с развитието на 
нацията.

Тази ориентация отличава концепцията за национална сигурност от 
парадигмата на застраховането и политиките на застрахователя. Позицията 
на застрахователната компания се състои в това да изчисли вероятността 
от настъпване на неблагоприятно събитие и да определи премия за 
възстановяване на щетите от него. Застраховането е пазарна дейност, 
водена от принципа на печалба.

Обратно, централният интерес в работата по идентификация, анализ, 
оценка на публичните рискове е насочен към определяне на политики 
за редукция на рисковете за дадени събития и процеси. От една страна, 
такава рамка изключва вероятности, които не са породени от социални 
субекти и не се влияят от политики. От друга, основният интерес не е към 
застраховане, а към превенция.
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PИСК И ПРОЕКТЕН ПОДХОД

Работата с рискове и мисленето в рискова парадигма не е наука, изкуство, 
религиозна практика, бюрократична процедура, нито е политическо по 
непосредствен начин. При разгръщане на парадигмата, описана по-горе, 
работата с рискове се осъществява във формата на проектен процес. 
Този аспект на рисковете е свързан повече с приложението на рисковата 
парадигма, т.е. има значение на синтагма. Рисковата парадигма дава 
синхронна картина, както бе представена по-горе, а проектното мислене 
разгъва диахронното измерение на работата с рискове.

В порядък на увод, както и за по-ясно разграничаване на проектното 
мислене, свързано с темата за рисковете, ще посоча първо различия между 
проектното мислене и други типове.

На първо място, проектното мислене не е наука. Науката е ангажирана 
с идеала за истина и нейната цел по дефиниция е търсенето на истината. 

Проектното мислене е типологически различно от художественото. 
Водещата идея, която класическата естетика открива и приписва на 
изкуството, е феноменът на красивото. 

Проектното мислене не е религиозна практика. Това наглед не е 
непременно очевидно, тъй като в традицията на Мери Дъглас религиозните 
ритуали са начини да се управлява риск.

Проектното мислене е типологически различно от бюрократичното, 
или административното. Бюрокрацията в съвременната национална 
държава е необходима организационна форма, която осигурява условия за 
континюитет и устойчива рамка на човешката дейност.
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Проект е дума, която има своята латинска етимология в projectum 
(projectus, proicere), която се разпада на pro- и jectum. Pro- е представка 
за ориентация напред, към нещо, което обаче е дадено предварително, 
както прототип означава предварително известен образ (тип). -Jectum 
е дума за хвърляне, както, примерно, eject в компютрите е команда за 
изхвърляне, изваждане (примерно, на някакъв скачен с компютъра друг 
уред). Проект по-късно добива значение на схема на работа, план, скица, 
откъдето навлиза в архитектурата и инженерните практики. Още по-късно, 
едва през ХХ век, се оформя и изразът проектен мениджър19.

В по-ранните значения отсъства развита употреба на проектиране, 
проектно мислене, проектно отнасяне и други в тази посока. Липсва и 
идеята за проектирането като тип мислене със своя парадигматика. Днес 
обаче проект и проектиране най-често се употребяват в две посоки. Или 
се разширява значението до загуба на специфичност, както в посочените 
примери, или, обратно, проект е дума, която автоматически се свързва с 
проектен мениджмънт, менажиране/координация на проект, проектно 
управление. В тези случай проектът се разбира като практика по изпълнение 
на някаква зададена работа, с определени цели, с начало и край. Едва ли 
може да се стесни повече смисълът.

19   https://www.etymonline.com/search?q=project.

ПРОЕКТНА СХЕМА

Проектният подход е воден от идеята за решаване на проблем при 
отсъствие на предварително налична за това процедура, инструкция. 
Проектното мислене типологически се дефинира по този начин. Тази 
кратка дефиниция очертава засилването на прагматичното измерение, 
което присъства по един или друг начин, в една или друга степен във всяко 
мислене и отнасяне към средата.

Дефиницията показва и различията с посочените по-горе типове нагласи 
и мислене. Дори при тях да се идентифицира моментът на решаване на 
проблем, той не е водещ. Но може да стане водещ, ако те се реорганизират 
и предефинират като сфери на проектната парадигма; това особено 
развитие ще бъде отбелязано по-долу.

Решаването на проблем в проектното мислене не се смесва с други 
принципи, което би довело до еклектика и разводняване. От свеждането 
на проектната ориентация до идеята за решаване на проблем могат да се 
изведат следствия и характеристики.

Основните моменти в проектното отнасяне, съответно в проектния 
процес, се организират в парадигма на проектното мислене. Тя може да 
бъде описана в таблица с различни степени на сложност и в зависимост от 
разчленяването си да съдържа различен брой елементи. Тук предлагам две 
изображения. Първото е по-просто и е своеобразна таблична дефиниция на 
проектирането. Второто развива тази дефиниция с вътрешно разчленяване.

ПРОБЛЕМ

ОСНОВНА ЦЕЛ СРЕДСТВА

РЕЗУЛТАТ

Таблица „Опростена проектна парадигма“

Тази таблица е дефинираща, защото в нея е дадено изчерпателно таблично 
описание на проектната нагласа. Наглед тя е твърде проста и може дори да 
се задава въпросът какво толкова особено има в нея, че да бъде дефиниция 
на тип мислене. Може да се добави, че в обикновения си живот, във 
всекидневието, хората така живеят – решават проблеми или проблемите 
си, своите проблеми, в което се и състои живеенето им.
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Каквито и усложнения да се правят при описание на проектното мислене, 
тази елементарна или елементна таблица не подлежи на промяна. 
Характерно в нея е началото, в което имаме наличие на проблем. Тук не 
е подсказано какъв е статусът на проблема, с който почва процесът. Той 
може да се преживява, констатира, открива по някакъв начин. Но засега 
това е страничен въпрос.

ЦЕЛИ

Цел в проектното отнасяне е решаването на проблема. Тази цел ще 
бъде определена конкретно, съдържателно в зависимост от проблема, 
който лежи в началото – терористична заплаха, масова неграмотност, 
корупционен натиск в политически среди, развитие на епидемия и т.н.

Веднага се вижда, че проблем и цел имат сходно, дори идентично описание, 
но с различен знак: ако проблемът е епидемия, целта е преодоляване и 
ликвидиране на епидемия; ако проблемът е риск от терористични групи, 
цел е минимизирането му; ако проблем е ниската образованост, целта е 
постигане на висока образованост.

Следващите елементи в таблицата са средствата. Средствата могат да 
варират много широко и по-най-различни причини. Възможно е изборът 
на средства да е ограничен. Възможно е да има колебания, разногласия 
за избор, ако на разположение има разнообразие от средства. Самите 
средства могат да включват най-различни по природа моменти, което 
подсказва неизбежното разчленяване на този момент.

Под средства се разбира преди всичко действия, а не технически 
инструменти и ресурси от всякакъв вид, които биха обслужвали дей-
ствията. Страната на средствата е най-свободна, най-вариативна, с най-
много възможности за иновации. Ако има нещо, по което проектната 
работа се различава от административно-процедурната, то е отсъствието 
на предписани средства за решаване на проблем. Те са въпрос на избор и 
на проектиране в по-тесен смисъл.

Четвърти елемент е резултатът. Резултат на проектното отнасяне е вече 
постигнатата цел, която на свой ред е реципрочен образ на проблема. 
Така се затваря един кръг или спирала. Образът на спиралата показва, че 
процесът е започнал от една точка и стигането до друга не е променило 
съдържанието на същата точка. Тръгва се от проблем, формулира се 
целта за решаването му, а резултатът е постигнатото отсъствие на същия 
проблем. Така проектното отнасяне е кръгово. Във всеки нов момент се 
повтаря предишният, но в променена перспектива от гледна точка на 
статус. Началото е отворен проблем, целта е образ на решен проблем, 
резултатът е състояние на отсъствие на началния проблем.

Може да се направи нова стъпка в разчленяване на елементарната 
таблична картина.

ПРОБЛЕМ
Контекст

Измерения на проблем

ОСНОВНА ЦЕЛ СРЕДСТВА
Задачи/подцели Дейности

График

РЕЗУЛТАТ

Таблица „Проектна парадигма“

В първата проста таблица изходната точка е проблем. За да бъде някакво 
състояние на нещата проблем, то трябва да се преживява или определя 
като проблем. Проблемът се констатира в резултат на преживяването му 
като проблем, което може да се дължи на различни фактори. Те, на свой 
ред, изискват внимание и вглеждане в контекста.

В модерен контекст идентификация на проблем изисква допълнителни 
рефлексии върху констатация, факт, състояние на нещата, от които се 
тръгва. В този план се задава въпрос: Какъв е проблемът? Имаме този и 
този факт, но какъв е проблемът? Имигрантите, ще каже някой, заплашват 
сигурността на страната. Друг обаче ще каже, че това не е вярно, напротив, 
те допринасят за развитието ù, стига към тях да се подхожда с обмислена, 
прагматична политика (както стана в Германия и се признава универсално). 
В България има 40% функционално неграмотни, но „Какъв е проблемът?“. 
Изисква се да се добави нещо, което прави това обективно число знак за 
сериозен проблем.
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Проблемът в най-общ смисъл е свързан с дефицити по отношение на 
някакво публично благо. От видимата страна на нещата може да не се 
идентифицира директно наличие на проблем. Възможно е и обратното, да 
се констатира проблем, но той да е фиктивен, резултат на преувеличения, 
измамна оптика, страхове и суеверия, невярна научна картина, на която се 
предоверяваме, медийни внушения и какво ли не друго.

В по-разчленената таблица се вижда, че основната цел остава огледало 
на проблема, но има вътрешни измерения. Обикновено това са подцели 
(objectives per se) или задачи (tasks, objectives). Основната цел се разпада 
на подцели/задачи. Смисълът на това разчленяване е в предприемане на 
една стъпка към практиката по реализации на проекти.

Проектът може да не постигне основната си цел на практика, в дейс-
твителност. Ако проблемът е 40% функционално неграмотни, основна 
цел може да е ликвидацията на това критично състояние. Но подобна цел 
не е реалистична. Въпреки това тя може да бъде поставена като крайна 
цел и посока, но под условие за частично постигане или с ограничение 
от гледна точка на конкретните задачи, подцели. Същественият момент 
тук е преходът от очевидна крайна цел, която следва от реципрочното 
определение на проблема, към по-реалистичната перспектива. Това става 
чрез отделяне на напълно осъществими задачи или подцели, всяка от които 
е проекция/аспект на основната цел.

СРЕДСТВА/ДЕЙНОСТИ

Под средства проектната парадигма разбира широк регистър от възмож-
ности за постигане на целите и решаването на проблем. Тук има не 
само разнообразие от възможности, но и значителна свобода при избор. 
Средствата трябва да се разбират функционално, не като дадени налични 
инструменти.

Средствата биха се свели до предварително зададен административен 
ресурс, ако в проектирането се направи отстъпка в посоката на 
бюрократичния тип мислене и нагласи. В този ресурс следва да се включат 
и процедури и правила, които регулират организационните отношения. 
В бюрократичното тяло свободата на избор по принцип, типологически 
не присъства, на практика е силно занижена. По тази причина например 
бюрократичното тяло се съхранява при смяна на политически лидери, 
например институция като министерство остава идентична при смяна на 
политическия лидер, на министъра.

Средствата, мислени функционално, са дейности, а не инструменти, 
сечива, тъй да се каже (и буквално, етимологически, доколкото functio 
е дейност, действие, изпълнение). Бюрократичните структури в по-
модерните държави са окуражавани, в някои случаи задължавани да развият 
функционални бюджети. Това е сериозна реформа, тъй като бюджетът, 
изграден функционално, финансира дейности, които са подчинени на цели, 
а те на свой ред предполагат рефлексия върху кръг проблеми.

Средствата могат да се описват по разнообразни начини, но има елементи, 
без които проектната работа се прекъсва. Такива елементи са управление, 
бюджет, график.

Всеки проектен процес, който на практика осъществява проектната нагласа 
и мислене, се управлява. Това е тривиална дефинитивна постановка.

Всеки проектен процес има ресурс във формата на бюджет. Ако на 
практика такъв бюджет няма, той следва да се разпише със стойност нула. 
Но това е практически детайл, който не променя по същество нищо.

Всяка проектна инициатива има време, определено време, има начало и 
край и това е дефинитивно съществено за нея. Отношението към времето 
във всяко проектно начинание следва директно от характера на проектното 
мислене. То е решаване на конкретен проблем и с тази си дефиниция не 
може да бъде безразлично към време и динамика. Напротив, проектният 
процес има начало и край, резултат.
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РИСК И ПРОЕКТНА ДЕЙНОСТ

Заниманието с рискове е характерна проектна работа. То включва на 
първо място проблем с публично измерение. Ориентацията към проблем 
и мотивацията през проблем означават, че риск per se, като такъв, или 
рисковото мислене per se са изключени от полето на интереса и остават 
академични въпроси, по които се води академична дискусия. Академичните 
разработки могат да захранват policy изследването, но те се свеждат до 
негов ресурс. Каква е коректната теория за риска, каква е, тъй да се каже, 
истината за рисковото мислене, не е работа с рискове и не е решаване на 
проблем. Самият „научен проблем“ е затворен вътре в научната общност и 
е свързан с формулиране на истинни пропозиции, интерпретации, теория.

Работата с рискове става проектно занимание, ако няма възможност да се 
сведе до еднозначни изчисления и стандартни процедури. При подобно 
изключване рисковете, рисковото мислене се отварят към по-характерни 
проектни измерения.

Определянето на проблем не е непременно еднозначно ясна констатация. 
В случая с рисковете наличието на проблем се състои в идентификацията 
на риск. Но онова, което при първо приближение може да изглежда риск, 
при анализ може да се окаже подвеждащо, фалшиво, измислен проблем.

Така проблемът, в случая рискове, рискови фактори, рискови сфери, 
се нуждаe от аналитична работа, която да го рационализира отвъд 
непосредственото преживяване за риск (по-скоро за опасност) и да го 
изведе отвъд политическите внушения за висок риск.

Описанието на рискове като проектна работа по очертаване на проблем 
може да не стига до ясен резултат, рационализацията да не може да се 
изпълни докрай или дори със задоволителен резултат. Ако става дума за 
сериозни публични рискове, например рискове за националната сигурност, 
по-вероятно е да се навлезе в публична, в частност политическа дискусия. 
За едни публични, както и по-тясно политически позиции рисковете са 
едни, за други може да са съвсем други. Неопределеността се преодолява 
временно, частично в отворен публичен разговор.

Дискусионният процес за рисковете може и е по-вероятно да не стигне до 
дефинитивни резултати. Сериозните публични рискове са въпрос не само 
на конкретни политики по редукцията им – това предполага вече съгласие 
за проблем и цели – но са и политически оцветени.

Може да се търси относително съгласие поради разбирането, че е 
необходима по-широка подкрепа и ангажимент с дадено решение 
за политики по редукция на рискове. В този случай и не само в него 
компромисът може да се постигне чрез формулиране на приоритети.

Идентификацията на рискове и постигането на съгласие за приоритетните 
редове рискове е първостепенната проектна задача. Особено в 
комплексната картина на рисковете за националната сигурност. 
Тази работа е и политика в един висок смисъл, ако имаме предвид 
либералнодемократични контексти, в които политики се правят с по-
широко публично участие.

В прилагането на проектната организация на работа с рискове особена 
тежест има компонентът средства, след като е постигнато съгласие от 
политически ред за рисковите приоритети. Тук, изглежда, възможностите 
за избор са най-широко отворени.
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РИСК И ПРОЕКТЕН ПРОЦЕС

Една примерна схема на проектния процес при работа с рискове би 
изглеждала по следния начин.

Изследователска работа по сектори. В тази фаза се изследват съществени 
сектори като финанси, икономика, образование, здравеопазване, екология, 
енергетика, външни работи и т.н. Това са сектори, които в общия случай 
се управляват, регулират, наблюдават от институции на изпълнителната 
власт.

Разработка на сценарии. Сценариите са въображаеми развития, чиято 
вероятност да протекат в действителност се определя впоследствие. Тук 
ги отделяме поради факта, че имат специфична методология и евристика. 
Но като интелектуални продукти те са част от изследователската работа.

Изследване в перспектива на сигурността. Националната сигурност 
не е сектор, а междусекторно пространство, в което се развива игра на 
рискови фактори от различни сфери. Тази фаза предполага, че отделни 
сектори рискове са идентифицирани и оценени, макар самостоятелно.

Подреждане по приоритети. Експертните разработки от различни 
области са обект на политическа дискусия, в която очертаните рискове 
се подреждат по приоритети. В такава дискусия се въвеждат фактори от 
политическо естество, които не се отчитат в тясната експертна оценка.

Дискусии за рискове и рискови фактори. Публичната дискусия по въпроси 
на рисковете за националната сигурност е задължителна, но отвъд тесния 
проектен процес. Първата дискусия може да се провежда с фокус групи. 
След това може да се разширява обхватът на публичност.

Институционална комуникация. Идентификацията, анализът, оценката, 
а след тях и общата картина на рисковете със съответното подреждане 
по приоритети навлизат в релевантни институции по процедури, които 
се предполага, че те са приели. В изпълнителната власт има специален 
център, който координира и регулира този процес.

Концепция/стратегия. Картината на рисковете, организирани по прио-
ритети, се развива в специален документ. Той може да има формата на 
концепция, стратегия, национална оценка и пр. Документът е предназначен 
за универсална употреба, от институции до институти, медии и широка 
публичност.

Публична осведоменост и участие. Без широка публичност, дискусии, 
медийни събития, конференции с широко участие, по-тясно профилирани 
кръгли маси, ангажиране на главни редактори на медии и пр. рисковата 
проблематика е обречена.

В тази обща схема на процес прави впечатление високата неопределеност, 
отдалечаване от изчислимите вероятности, от алгоритми и програми, 
каквито се прилагат в тесните области на финанси от всякакъв вид. 
Проблематиката на риска, рисковото мислене и политиките по редукция 
на рискове се развиват в политически отворена дискусия по принцип. 
Дори, както е предложено тук, да започва от по-специализирани експертни 
екипи, в по-късна фаза тя включва по-широки кръгове и става обект на 
политически дебати.
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