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Проектът „Рискове за сигурността. Към дълбока реформа на институционалните политики“ се 
изпълнява с финансова подкрепа в размер на 167 800 евро, предоставена от Исландия, Лихтенщайн 
и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на проекта „Рискове за 
сигурността. Към дълбока реформа на институционалните политики“ е да помогне за решителна 
реформа на политиките за сигурност и настройване на релевантните институции към модерен тип 
оценка на рискови фактори и превантивни действия.

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Фонд „Активни граждани България“ по Финансовия 
механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на 
документа се носи от Фондация „РискМонитор“ и при никакви обстоятелства не може да се приема, 
че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското 
икономическо пространство и Оператора на Фонд „Активни граждани България“. 
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ИЗПЪЛНИТЕЛНО РЕЗЮМЕ

Първата стратегическа концепция за национална сигурност на Република България е разработена 
и публикувана в „Държавен вестник“ през 1998 г. От този момент до днес България, регионът на 
Балканите, Европа и Европейският съюз, НАТО претърпяха епохални промени, днес ясно осезаеми 
по войната в Украйна. Но развитието на концептуалната основа на политиките по национална 
сигурност изостава.

Главното изоставане, което предлаганата Стратегическа концепция се опитва да преодолее, е в 
приемането на понятието за риск като централно за всяка политика за сигурност. Понятието за 
риск е прието като строго понятие. Риск и близки до него понятия се разграничени, дефинирани и 
организирани в понятийна парадигма, която лежи в основата на Концепцията.

Целта на Концепцията е да даде информирано, аналитично промислено, разбираемо и практически 
релевантно схващане за риск, рискови фактори, политики по редукция на риск в различни сфери на 
риск. Сферите на риск са обособени на три нива, в три различни категории, които се подреждат 
вертикално по значението си за националната сигурност.

В първата категория най-високо по значение е дефиниран рискът на корупцията, разбрана като 
политическа и институционална, като един вид разграждане на държавата. Във втората катего-
рия са дадени три приоритетни риска – хибридните намеси на Русия в България, социалната де-
зинтеграция и външнополитическата изолация на държавата. В третата категория са разгледани 
рискови сфери – от тероризъм и финанси до пандемии и енергетика и т.н.

Националната сигурност се схваща в тази Концепция строго и изчистено от идеологии, национали-
зъм и т.н. Тя е обвързана пряко с физическото оцеляване и със стабилността на конституционния 
ред. Физическото оцеляване се разбира от само себе си и не е обект на специален анализ. Повечето 
рискове са косвени рискове за конституционния модел, за нормалната работа на основни институ-
ции и за хартата на правата.

Съществен момент на Концепцията е усилието рисковете да се мислят в системна перспектива, 
да се отделят рискове, които влияят на множество сфери и усилват други рискове. В тази посока 
на мислене е направен опит да се види кумулативно действие на рискови фактори, транслация на 
рискове от една сфера в друга, синергия на рискови условия.

Това е и причината Концепцията да има предложената структура на пирамида. В нея има един най-
висок системен риск, който засяга всички сфери, прониква в тях. На второ място са дадени прио-
ритетните три риска, които си взаимодействат помежду си, влияят на по-конкретните рискови 
сфери, а също усилват и посочения свръхриск на корупцията.

Рисковете за националната сигурност са предмет на идентификация, анализ, оценка и препоръки за 
политики по редукцията им. На това ниво е дадена повече свобода по разработване на Концепци-
ята, следваният общ формат търпи вариации в зависимост от конкретната сфера.

Общото послание на Стратегическата концепция може да се предаде в две твърдения:
 Политиката на национална сигурност не е реактивна, а превантивна, работата в 

сферата на националната сигурност по тази причина е работа предимно с рискове и тяхната 
редукция.

 Предвид високата неопределеност при работа с рискове за националната сигурност 
най-добрият начин за развиване на политики в тази сфера е изграждането на устойчивост 
(resilience) в съответните рискови сфери.
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УВОД

Настоящата публикация представя Стратегическа концепция за национална сигурност на Република 
България. Концепцията е развита в четвъртия поред доклад по проекта „Рискове за сигурността. 
Към дълбока реформа на институционалните политики“. Първите два доклада предложиха наблю-
дение, анализ, оценка и съответно дадоха препоръки в две посоки: нормативна база и практики на 
институции. Третият разработи методологическа матрица за работа с рискове.

Четвъртата разработка предлага Концепция за национална сигурност, следвайки критиката в пър-
вите два доклада, множество вътрешни обсъждания на направените изследвания, десетки интер-
вюта, редица конференции и кръгли маси по темата на проекта. Този доклад е краен резултат от 
този процес, който ще завърши в края на третата година от проекта.

Основната цел на проекта е свързана с опита да се въведе в публичната сфера проблематиката 
на риска като фундаментална методическа схема на всяка политика по национална сигурност. За 
постигане на тази цел екипът премина през трите по-ранни фази и след всяка от тях надграждаше 
върху вече извършената изследователска работа, дискусиите, конференциите, медийните пред-
ставяния, policy brief-ове и т.н.

Концепцията дава завършен вид на целия процес и е крайният му продукт. След нея и публичното є 
представяне екипът иска да се надява, че е допринесъл за превръщането на рисковата социология 
и нейния политически превод в основа на всяка бъдеща политика на сигурност. Това би бил резул-
татът от проекта, който желаем.

Политически профил

Стратегическата концепция е политически неутрална във вътрешен план. Тя няма намерение, 
нито възможност да бъде преведена директно в програмен документ на политическа сила. Тази 
дистанция е съществена за постигане на по-широко съгласие около принципите, които организи-
рат политиките по национална сигурност.

Същевременно Стратегическата концепция не е неутрална от гледна точка на идентифицирани 
рискове, които засягат фундаменталните политически избори на България. Този тип политическа 
ориентация, на първо място, има отношение към безусловното приемане на евро-атлантическата 
ориентация, членството в Европейския съюз и НАТО.

Предвид тази политическа посока, Стратегическата концепция определя „фактора Русия“ като 
високорисков. Оттук и условието, според което Концепцията може да бъде четена като насочена 
срещу политики на Руската федерация. По този момент трябва да се уточни, че не става дума за 
предразсъдък и предпоставена позиция, а за резултат от идентификация, анализ и оценка на риско-
ве за националната сигурност.

Този тип политизация е свързан с развитието на публичната сфера на България като условие за 
либералнодемократичната държавност, отразена в Конституцията от 1991 г. За националната 
сигурност отправна точка е съхранението на конституционната държава, която по силата на 
дълбока традиция в политическата теория е прието да се квалифицира като либералнодемокра-
тична.

Конституционната държава, задължителният є либералнодемократичен фундамент не са въпрос 
на идеология, консервативна или либерална. Стратегическата концепция се интересува от две 
гранични условия – физическо оцеляване и стабилност на конституционния ред. В този план са 
изключени както либерални, така и консервативни убеждения. Те остават субективни и извън ин-
тереса ни.
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Но политическата ориентация произтича от тези два интереса. Първият се разбира от само 
себе си. Вторият – съхранение и устойчивост на конституционния ред, има политически предусло-
вия. Конституционната държава (националната държава най-общо) се изгражда върху две начала 
– основните права и разделението на властите. Без някоя от тези две характеристики тя се ли-
шава от условията си.

Но конституционната държава, видяна в тази перспектива, се развива след 1648 г., най-силно от 
втората половина на XIX век до Голямата война и до днес. В тази традиция изборът на България е 
необратим. За България конституционната либералнодемократична държава означава еднозначна 
ориентация към европейския тип политическа форма и към типа държавност на европейската 
политическа традиция.

Предвид тези уточнения, трябва да е ясно, че политическата посока на настоящата Концепция се 
вижда на високото равнище на Конституцията, а не на различията под нея на парламентарни пар-
тии, на партийни движения, коалиции, конюнктурни или по-трайни политически формации, както 
и на обособени позиции в публичната сфера, които защитават специфичен интерес.

Методология

Методологията при изграждане на Стратегическата концепция е изложена в третия доклад по 
проекта, Рискове. Методологическа рамка. Това изследване е по-строго аналитично и целта му е 
да разграничи и дефинира по-прецизни термини, с които се работи при идентификация, оценка и 
управление на рискове. Методологическата рамка е фоновото знание зад настоящата Концепция.

С цел да се улесни читателят, в Приложение към този доклад е даден съвсем кратък речник на някои 
основни термини, с които е разработен докладът. Съществено е да се знае от самото начало, че 
терминът „риск“ е по-строго дефиниран и разграничен от неопределеност, опасност, заплаха и 
т.н., изрази, които често се употребяват като синоними на риск. Това смесване не е полезно, кога-
то става дума за управление и политики по редукция на рискове.

Съществен момент в работата по подготовка на Концепцията е проектната ориентация, изло-
жена също в Методологическата рамка. Накратко, според нея в идеалния случай работата с риско-
ве е проектен тип занимание, при което се идентифицира проблем (риск), анализират се услови-
ята, които му влияят, дефинира се цел (редукция на риск), определят се нужните ресурси, дава се 
график и очаквани резултати, формулира се и дългосрочно решение и т.н.

Настоящата разработка се стреми да следва тези два ориентира – езика на рисковото мислене 
и проектната схема на работа. Но следването им е пределно широко, в никакъв случай не става 
дума за строга формализация. Такава не е и възможна, би довела до бюрократична декларация. Кон-
цепцията по-скоро остава отворена за дискусии, корекции и гъвкаво усвояване. Тя в крайна сметка 
е дискусионен, а не административен документ.

Структура

Концепцията е изградена на три нива. На първо ниво е посочен един риск, който е определен като 
фундаментален и е наречен свръхриск. Става дума за корупционните процеси в България, които об-
хващат високи равнища в държавната администрация, проникват в политическата сфера и парла-
ментарното представителство. Този риск води до синдром на пленяване на държавата. Неговото 
занижаване е свързано с условието на публичната сфера изобщо, а не на пакет мерки.

На второ ниво са дефинирани три приоритетни риска с еднаква тежест. Това са рисковете, свър-
зани с интервенции от страна на Русия във вътрешния живот на България, рискът за социална 
дезинтеграция и рискът от външнополитическа изолация на България. Трите приоритетни риска 

са формално отделени, но те са свързани, взаимодействат си, взаимно се усилват, между тях има 
процес на транслация.

На трето място са изложени серия рискове по най-съществените сфери на публичния живот и не-
говите институции. Някои от тези рискове отговарят пряко на институции, в чийто обхват на 
работа е задачата по тяхната редукция (например тероризъм, киберпрестъпност). Редукцията 
на други в много по-голяма степен изисква координация на различни институции (енергетика, ико-
номика, образование и пр.).

Тази структура има (сякаш) геометричната форма на триъгълник, в който от най-високото ниво 
на свръхриска се слиза до средно ниво на три приоритетни риска, а оттам и до нивото на множе-
ство рискови сфери. Свръхрискът и приоритетните рискове са специално подбрани. По-голямата 
група в основата изглежда отворена, в нея точното число няма значение.

Това е фактически и особено методологически аргументиран избор. Корупцията, която обхваща 
високи институционални и политически нива, прониква във всяка сфера. Тя не е специфично дейст-
вие, не се ограничава до определен сектор. Условието на корупционните процеси има системен 
характер и според буквалния превод на думата разваля, разстройва структури на целокупния пуб-
личен живот. По тази причина рискът е изведен най-високо.

Трите приоритетни риска също имат системен характер в смисъл, че могат да влияят на други 
рискови сфери. При достатъчно усилване и натрупване рискови фактори могат да предизвикат 
конституционна криза. Тя може да се изрази като граждански конфликт, овладяване на политиче-
ската сфера от екстремистки, леви или десни сили, до симптоми на провалена държава и т.н.

На нивото на по-голямото разнообразие от рискови сфери въпросът за рисковете за национална-
та сигурност има по-висока динамика дори само предвид факта, че тези сфери са по-конкретни и 
сравнително по-самостойни. По тази причина третото ниво се нуждае повече, отколкото двете 
по-високи нива, от постоянно наблюдение (мониторинг) с оглед преоценка на рисковете.

Системният ефект, който има методологическа роля при това подреждане, може да се обясни 
и с въображаем пример. Ако си представим, че нивата на корупция в България падат значително, 
това ще означава, че рисковете на други нива се влияят положително, редуцират се. Обратното 
не може да се каже. Финансовата стабилност съвсем не гарантира например падане на корупцията 
или намаляване на руския хибриден натиск.

Адресат

В Стратегическата концепция са дадени рискове, рискови сфери, нива на рисковете, изводи, препо-
ръки и пр. Адресатът на тази Концепция не е обект на анализ. По принцип това е изпълнителната 
власт. Но в някои случаи, особено тези, които са свързани с конституционните рискове, адреса-
тът е парламентът. Доколкото редукцията на рискове изисква законодателни мерки, то парла-
ментът е ангажиран.

Концепцията е адресирана към конкретни структури на изпълнителната власт в зависимост от 
рисковата сфера. Но ако се предполага автоматичен адресат от вида „социална дезинтеграция – 
Министерство на труда и социалната политика“, ще се направи бюрократична грешка. По тази 
причина Министерският съвет в цялост е не само формално отговорен за политиките по нацио-
нална сигурност, но и точният адресат на тази Концепция.

По линията на това разсъждение се стига и до специфичен орган към Министерския съвет, който 
да бъде натоварен с оперативната работа с рискове и политики по национална сигурност. Този 
координиращ орган е Съветът за национална сигурност към Министерския съвет. Той е създаден 
през 1998 г. при написване на първата българска концепция за национална сигурност.
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Съветът за национална сигурност е естественият адресат на тази Стратегическа концепция в 
по-тесен административно-управленски план. Дали и по какъв начин Концепцията ще стигне до 
този адресат, как ще бъде прочетена, обсъдена и разбрана, е отворен въпрос. Екипът ни се надява 
този процес да протече ползотворно.

Същевременно Стратегическата концепция има широк публичен адресат. Тя не е тясно бюрокра-
тичен документ в този си вид. Но е мислена така, че след дискусии, анализ, редакции да може да 
стане. Разбира се, ако има воля за развитие на политика на национална сигурност в перспективата 
на по-радикално мислене за рискове.

Широкото публично адресиране е не само в замисъла и целта на Концепцията и целия проект. То е 
необходимост на съвременната публична среда в България. Българската публичност продължава да 
смесва националната сигурност с ред свободни метафори, които разтварят по-строгия термин в 
непродуктивни политически реторики. Публичната дискусия е необходим момент от бъдещето 
както на концепцията, така и на другите доклади и материали, произведени в проекта.

СВРЪХРИСК. 

КОРУПЦИЯ И ЗАВЛАДЯВАНЕ НА ИНСТИТУЦИИ

Състояние

От промяната през 1990 г. до днес, 2022, България не успява да реши проблема с корупцията. Той 
остава свръхриск за страната, институциите, политическото представителство.

Веднага трябва да се направи уточнението, че не става дума за представата за корупция, която 
имат хората всекидневно, автоматично с референции към елементарен подкуп, двустранна неза-
конна размяна. Не става дума и за размитата идея за корупция, която се лансира в повечето медии. 
Нито за корупцията в смисъла, в който думата присъства в политическите реторики на партии 
и политици. Резултатът от тези некритични употреби на думата доведе дотам, че всеки обви-
нява всекиго в корупция, всички са корумпирани и затова в крайна сметка никой не е.

Корупцията в България има нива. На най-ниско стъпало откриваме обичайната административна 
корупция. Тя няма преки последствия за националната сигурност, тъй като протича в изолирани 
събития на незаконна размяна. Дори нейната честота да се повиши, тя остава на ниските нива на 
административно обслужване. Противодействието срещу нея е въпрос на по-високите равнища 
на управлението и тяхната решимост да я прекъснат.

Ако административната корупция качи честотата си дотолкова, че без нея административният 
процес да бъде силно затруднен, тя става систематична, а в перспектива и системна. Различни 
институционални системи, макар на средно и ниско административно ниво, заживяват според 
стандартите на корупционната размяна. Този процес е по-високорисков. Но и той не е непосред-
ствен риск за националната сигурност.

Нива на риск

Големият риск за националната сигурност е проникването на корупционния процес в институци-
ите, особено в политическите институции и в политическото представителство. Това ниво на 
висока корупция тук обозначаваме като свръхриск за националната сигурност. Именно на това 
равнище корупция, организирана престъпност и държава се преплитат, в някои сектори се сливат 
напълно.

Тези сектори не са предмет на разследване, анализ и оценка на настоящата стратегическа концеп-
ция. Тук приемаме за факт високата корупция и се позоваваме на огромния брой разследвания на 
независими медии, журналисти, неправителствени организации. В тях се разкриват драстичните 
казуси на обвързаност на държавата с организирания престъпен процес.

Разбира се, такива примери са казусът с фалита на Кооперативна търговска банка; опитът да 
се изгради газопроводът „Южен поток“, който бе спрян след изтичане на значителни финансови 
средства; обществени поръчки в различни сектори като строителство, особено на инфраструк-
тура, пътища, магистрали; картелите в енергетиката и монополите в този сектор. Списъкът е 
обект на цели томове литература, разследваща журналистика, дългогодишни проучвания на медии 
и НПО. Разкритията са шокиращи, а България неслучайно се класира като най-корумпираната стра-
на в Европейския съюз.

Политическата и институционалната корупция остават в процес на експанзия, което води и до 
ново равнище, известно в литературата като пленяване (завземане) на държавата. Пълно пленя-
ване няма, то би било равносилно на конституционен колапс и смяна на парламентарния режим с 
авторитарен (деспотичен, диктаториален и пр.). Завземането е по-скоро ограничено до най-пече-
ливши сектори на икономиката и тяхната институционална регулация и политическа зависимост. 
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Такива именно примери са случаят КТБ или сегменти в енергетиката.

Корупционните процеси са свръхриск именно поради непосредствената подривна роля спрямо дър-
жавата и институциите. При това в аспекта на пленяване на държавата става дума за максимал-
но високите равнища, до равнището на политическото представителство.

Мерки и политики

Корупцията тук се разбира не като специфична акция, събитие, а според първоначалното си ла-
тинско значение на разграждане, развала, разложение. Но тези състояния, в допълнение на етимо-
логичното значение, са временно или трайно функционално обвързани с частни интереси. Те не са 
просто и само развала и разграждане, а са движени от определени субекти, индивидуални и повече 
колективни, или структури като фирми, партии, медии. А най-често техен двигател е обединение 
на подобни структури помежду им и участие на групи в политическото представителство.

От тази гледна точка никаква конкретна политика не може да свали нивата на експанзивната 
корупция. Парадоксът е в това, че всякакъв държавен орган, натоварен с подобна задача, може да 
се окаже част от проблема, който е натоварен да реши. Този корупционен кръг е злокачествен и с 
потенциал да се усилва и стабилизира сам.

Несъмнено става дума за относително високи нива на корупция, които стигат в определени сфери 
до системност или до пленяване на институции, като често се ползват с протекция или активно 
съдействие от страна на политически сили и представителство. Това относително разграничава 
България от провалени държави или страни с деспотични режими, като Русия например.

Но нивото на корупционния натиск и завземане на институции е много над средното за ЕС и въз-
можно търпимия интензитет на разпространение на корупцията.

Що се отнася до мерки и политики, единственото, което може да се желае и прави, е широка пуб-
личност, активност на граждански организации, разрастване на гражданския сектор, образованост 
и информираност, много по-висока от настоящата. В крайна сметка корупционните процеси са 
свръхриск за националната сигурност, който ще бъде редуциран на най-високото равнище на по-
литическото представителство. Но това не е специфична политика, а състояние на публичната 
сфера, което предхожда конкретни политики.

Могат да се очертаят по-конкретни политики, но те също или са в ръцете на потенциално плене-
ни институции, или са обект на подобрено парламентарно представителство, което на свой ред 
не може да бъде формирано с политики.

Редукцията на риск изисква висока отчетност и прозрачност в работата на всички институции и 
специално на контролните органи.

Нужни са разнообразни механизми за предотвратяване на политическа намеса в системата от кон-
тролни органи и процедури за проверка.

Реформа в системата на наказателното правосъдие, която да заличи несъответствието между про-
вежданите антикорупционни политики и постигнатите резултати.

Решаващо обаче е състоянието на публичната сфера и политическото представителство.

ПРИОРИТЕТНИ РИСКОВЕ

След многомерния свръхриск на корупцията и пленяването на институциите и държавата отделя-
ме три приоритетни риска. Дефинирането на приоритетни рискове следва от методологическа-
та схема, според която рисковете могат да се градират не само по вероятност на събитието и 
величина на щетата, но и според системния си ефект върху други рискови сфери.

Приоритетните рискове в тази стратегическа концепция са:

а) хибридната война от страна на Русия, 

б) социалната дезинтеграция,

в) външнополитическата изолация на България. 

Т.нар. хибридна война е външен фактор с произход Русия. Той се засилва през годините и според из-
следвания на медии и социални мрежи стига главозамайващи мащаби в последно време. С войната в 
Украйна руският натиск по линия на дезинформация от всякакъв вид се е качил около 10 пъти, като 
броят публикации стига до 400 на ден. Но това е само една страна на хибридна война. Кампанията, 
която цели политическа дезориентация и разколебаване на интеграционния процес, се развива във 
всички възможни измерения.

Тази характерна руска активност взаимодейства с другите приоритетни фактори. Тя няма пря-
ка роля върху процеси на социална дезинтеграция, но косвената є роля е несъмнена. Влиянието на 
Русия се усеща в политическия процес, в образователната сфера, в политиката на обществените 
медии, а в някои частни медии е напълно неприкрита. Тя се допълва по естествен начин от нацио-
налистически партии, организации като сдружения и фондации и по този начин намира местни 
транслатори, които я усилват в местен контекст.

Хибридните кампании действат пряко в посока на външнополитическата ориентация на България 
и пораждат разколебаване в интеграционния процес. На свой ред този ефект на колебание засилва 
условията на хибридните акции. Така в крайна сметка трите приоритетни риска си взаимодейст-
ват, проникват един в друг, акумулират рискове. Макар да са дадени като отделни, тяхното преп-
литане и усилване ги разкрива като проекции на една и съща посока на риск за националната сигур-
ност: хибридни акции, подпомагащи процеси на разграждане на социална и публична тъкан, изолация 
на страната, както и обратно.
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Хибридна война

Изразът „хибридна война“ стана за няколко години клише на публичното говорене. Въпреки това 
той предава доста точно смисъла на един комплексен риск, чийто произход е външен. Рискът е 
свързан с нарастващото проникване на руско влияние в България. Влиянието се осъществява по 
редица линии и с множество механизми. Дали изразът „война“ е коректен или не, тук не е същест-
вено; приемаме го, тъй като е в широко обращение и не изкривява значенията, които влагаме в 
този приоритетен риск.

Руското нахлуване в българския публичен живот не е явно заявено, в много случаи то е обект на 
специално изследване и разкриване. Неговата цел е по принцип подривна в няколко проекции.

На първо място, руската политика към България е част от политиката към Балканите, която цели 
откъсването им от европейския процес в цялост, в частност – отдалечаването им от Европей-
ския съюз и НАТО.

На второ място, руската политика към България е свързана с опити за проникване в разнообразни 
стратегически сфери – от енергетика през медии до самото парламентарно представителство.

На трето място, Русия провежда скрити кампании за дезинформация, които са средства за по-
стигане на тези цели, главно за разграждане на интегритета на публичната сфера и постигане на 
дезориентация сред значителни маси граждани.

На четвърто място, рискът се усилва поради вътрешния рисков фактор, свързан с локални публич-
ни играчи, които не просто симпатизират на Русия по абстрактен начин, а провеждат целенасо-
чено руски интереси в страната.

Големият риск от проникване на руското влияние в България засяга всякакви сфери, има системен 
ефект, транслира се в други рискови сфери, усилва редица други рискове.

Редукция на риск

Занижаването на руското влияние в България зависи пряко от съпротивителните сили на обще-
ството, на публичната сфера. Те на свой ред не са обект на въздействие на отделни политики. 
Публичната сфера се развива в немалка степен естествено, без да следва формули и политики.

Значително влияние върху публичния имунитет срещу подривните хибридни кампании имат обра-
зоваността и образованието. Но и тук не може да се изисква специална политика, още повече че 
става дума за дългосрочен ефект и за инертна сфера.

По-целенасочена съпротива оказват интеграционните процеси към ЕС и НАТО. В този аспект ус-
коряване на интеграцията влияе по-пряко и има капацитет частично да блокира руското влияние. 
Но за тази цел България трябва да разполага с прозападно правителство, което не е предвидима 
ситуация.

Противодействието на руската хибридна машина е възможно чрез синхронизирани действия във 
всички рискови сфери, икономика, финанси, образование, енергетика, външна политика, отбрана и 
т.н. Това взаимодействие също не може да бъде обект на конкретна политика. То е задължителен 
регулатив за всяко просветено правителство.

Социална дезинтеграция

Разграждането на социалната тъкан е приоритетен риск, защото има системни характеристики 
и влияе на всички рискови сфери, като усилва техните рискови характеристики. Това особено сил-
но се отнася за сфери като образование, състояние на медиите, политическо представителство, 
публична сфера и организации, икономика и работна сила и т.н.

От една страна, този риск е самостоен и универсален, тъй като става дума за упадък в състояние-
то на обществото, дезориентация, фрагментация, изолиране на групи, атомизация на индивиди, 
западане на комуникационни канали. Оттук и възможна цялостна обществена деградация, което 
само по себе си е крайно нежелан процес.

Но вътрешното корумпиране на социалността, разпадане, разлагане има най-силни следствия в 
състоянието и динамиката на масовите обществени нагласи, в резултат на които се формират 
политическата сфера и представителство. Разлагането на социалността ликвидира у гражданина 
имунитета срещу всевъзможни влияния, дезинформация, внушения, той се лашка между политиче-
ски оферти с абсурдни съдържания.

Редукция на риск

Тъй като социалната дезинтеграция е в основата на множество други процеси на упадък, не е въз-
можно да се формулира една политика по редукция на този риск. Но правителства и мнозинства, 
които разбират риска и не се възползват от него, а желаят да го занижат, могат да предприемат 
ред мерки.

Посоките, в които може да се лансират политики, са укрепване и свобода на обществените медии, 
съвременно качествено образование, политика на високи доходи, ускорена интеграция в европей-
ските структури и публична сфера. Тези и други мерки целят предотвратяване на изолацията на 
България, а оттам и условия за изграждане на информирано гражданство.

Външнополитическа изолация

Формално България е член на ЕС и НАТО. Интеграцията към ЕС обаче среща тихата съпротива на 
националистически партии. В общия случай те са проруски, но маскирани за т.нар. български нацио-
нален интерес, който формулират по правило в опозиция на интеграционните процеси. Тази съпро-
тива засяга ключови сфери и се простира от съдебната власт и реформата в нея до приемането 
на еврото като официална валута.

Членството в НАТО обаче е в доста по-неблагоприятно и рисково състояние. Български правител-
ства бавят с десетилетия реформи и превъоръжаване на армията. Всяка инициатива от страна 
на членове на НАТО, свързана пряко с България, се посреща или скептично, или открито враждебно. 
Националистически партии често оповестяват, че подобни инициативи са равносилни на преда-
телство.

Тенденцията се открои особено силно по време на споровете за предоставяне на оръжие на Украй-
на. Разделението в политическите среди се оказа дълбоко и непреодолимо. За да не падне прави-
телството от власт, беше нужно да се направят редица двусмислени компромиси. Те поставиха 
страната в поредна изолация в рамките на НАТО и показаха, че България е колеблив съюзник.
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Редукция на риск

Рискът от изолация в рамките на ЕС е повече свързан с конкретни политики. Такава политика е 
реформата в съдебната система и тя, макар бавно и мъчително, с голяма съпротива от страна 
на засегнати институции, се провежда. Подобно е положението с приемането на еврото, със санк-
циите срещу Русия, с енергийната независимост, с политиката по европейските фондове. Тези 
политики са повече под контрола на правителствата и по-реалистични за изпълнение.

По-сложен е въпросът с външната и отбранителната политика в рамките на НАТО. България се е 
показала като добър партньор в мисии извън територията на страните членки. Но политиките, 
които са открито насочени против руската агресия в Украйна и други страни, както и отделянето 
от Русия по линията на превъоръжаването срещат силна съпротива и поставят България в риск 
от изолация. За по-тясното интегриране в НАТО са нужни решителни правителствени действия.

СЕКТОР ЗА СИГУРНОСТ 

КОРУПЦИЯ, ТЕРОРИЗЪМ, КИБЕРПРЕСТЪПНОСТ

Рисковете, които засягат непосредствено държавата и националната сигурност, са обект на 
идентификация, анализ, оценка и управление от институциите в сектора за сигурност.1 Рискове 
за страната и за ЕС са тероризъм, биотероризъм, екстремизъм, киберпрестъпност, организирана 
престъпност. Те са обект на координирано управление от повечето институции в сектора.

Риск 1. Тероризъм и екстремизъм

Въпреки низходяща тенденция в ЕС рискът от атаки, извършени, подбудени или вдъхновени от 
ислямистки терористични организации или крайнодесни групировки, продължава да е висок. Исля-
мистките нападения са най-често дело на самостоятелно действащи лица, в голям процент граж-
дани на ЕС. Основен риск остават мотивирани от терористичната пропаганда в интернет лица. 
Те действат с лесни за набавяне средства (нож, автомобил) и без значителна предварителна подго-
товка и сложна организация за действие. Тероризмът и насилственият екстремизъм се изместват 
все повече от физическа към онлайн среда (комуникации, финансиране, пропаганда, радикализация, 
вербуване и др.) и към по-активното използване на широк спектър от нови технологии.

В поведението на терористите въздействие са оказали както екстремистка идеология, така и 
психически проблеми, свързани със социалната изолация, изключване от обществото и последици 
от пандемията. Рисков фактор са завръщащите се от конфликтни региони чуждестранни бойци 
от европейски произход, за които България е транзитна територия, както и използването на 
миграционните потоци от терористи като начин за придвижване към Европа. Условия за ради-
кализация са крайната бедност, изолация, тенденция към трайно изключване, поляризацията в об-
ществото, реалната или възприеманата дискриминация и др. на етническите малцинства, роми, 
мигранти, и т.н. Към тези фактори трябва да се добави радикализирането на младежи под влияние 
на чужда пропаганда в интернет, в затворени групи и криптирани приложения. 

На ниво ЕС България предприема редица оперативни мерки като укрепване на външните граници, 
полицейско и съдебно сътрудничество при издирването и проследяването на заподозрени лица, ре-
гистрация на данни за пътуващите със самолет, засилване обмена на информация, криминализиране 
на пътуванията в чужбина за тероризъм, прекъсване на финансовите потоци за терористите и 
борба с организираната престъпност.

На национално ниво са положени значителни усилия за укрепване на законодателната и институ-
ционална рамка, въведени са и мерки с фокус върху превенцията. Приети са редица нормативни и 
стратегически документи, заложено е на по-широкомащабен подход и на сътрудничеството меж-
ду различните институции и с гражданското общество. На ниво ЕС България участва във всички 
налични формати и инициативи.2

Рисковете за националната сигурност следва да бъдат разглеждани и в контекста на пандемията 
от COVID-19. Извънредните кризисни ситуации, каквито наблюдаваме през последните две години 
вследствие на COVID-19 пандемията, повишават риска от екстремистки действия и терористич-
ни атаки. Пандемията показа уязвимостта на държавите в случаи на едновременно и мигновено 
заразяване на милиони хора. Това би могло да се превърне в мотив за използването на изключително 
опасни биотерористични технологии.

1 Посочени са в Закона за управление и функциониране на системата за защита на националната сигурност от 2015 г.
2 По-важните от тях са: а) мрежа за осведоменост по въпросите на радикализацията (RAN); б) специален отдел за борба с терористичната пропаганда в интернет; в) новата стратегия на ЕС в областта на сигурността за 2020–2025 г. 
и новата програма за борба с тероризма; регламент за справяне с разпространението на терористично съдържание, включително премахване на онлайн съдържание, подтикващо към тероризъм.
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Препоръки

Трябва да се подобри координацията и да се разбират споделените отговорности в националните 
структури, да е разпознаваема тяхната роля в превенцията, както и тази на осведомеността 
и експертното разбиране сред служителите.
Крайнодесният (насилствен) екстремизъм продължава да е недостатъчно приоритетен. 
Срещу него се повдигат обвинения за престъпления от хулигански подбуди, които са по-лесно 
доказуеми и с по-леки последствия за извършителя.
Статистиката трябва да се подобри и да дава възможност за познаване на проблемите, 
свързани с радикализацията и насилствения екстремизъм, в дълбочина и първопричините за 
тях.

Структурите за сигурност трябва да осъществяват стриктен контрол върху биологичните 
технологии и биолаборатории, а международното сътрудничество в тази сфера трябва да 
бъде още по-тясно.

Риск 2. Киберпрестъпност

Киберсигурността засяга всички аспекти на националната сигурност. Пандемията от COVID-19 
увеличи риска от киберпрестъпността многократно. Безпрецедентното глобално използване на 
дигиталните технологии в ежедневието на хората и компаниите създава условия за киберпрес-
тъпниците и хакерите много по-лесно да идентифицират своите жертви. Интернет стана още 
по-популярен и отворен, което го изпълва с още повече рискове и го превръща в идеална среда за 
криминалните дейци.

Заплахите за киберсигурността в ЕС засягат ключови сектори. Според данни на Европейската 
агенция за информационна сигурност (ENISA) между април 2020 г. и юли 2021 г. най-често са били 
атакувани публичната администрация и управлението, доставчиците на цифрови услуги, широка-
та общественост, здравни и медицински служби и финансови институции и банки. Киберпрестъп-
ността ще продължи да се разраства. Транснационалният характер на измамите ще изисква и нови 
форми на сътрудничество между компетентните структури. Интегрираният институционален 
подход, съвместното използване на научни факти и анализи на данни ще подсилят ефективното 
намаляване на риска в тази сфера. 

Настоящите политики в тази област са добре развити. Приетата през 2016 г. Национална стра-
тегия за киберсигурност „Киберустойчива България 2020” е един от прогресивно написаните стра-
тегически документи в областта на сигурността. През 2018 г. е приет изцяло нов Закон за кибер-
сигурност в отговор на изискванията на Европейската комисия и приетата през 2016 г. секторна 
директива, който дефинира основните понятия и задава рамката на различните компетентни 
структури (МВР, МО, ДАНС) и техните правомощия. 

Препоръки

Киберпрестъпността изисква глобално сътрудничество. Въпреки наличието на добре развита 
стратегическа и законодателна база институциите на национално ниво не са способни сами 
да ги прилагат ефективно. От значение за редуцирането на този тип риск е изграждането 
на партньорство с частния сектор, академични и научни среди, други публични структури на 
местно, национално и международно ниво.

Необходимо е разгръщането на образователни кампании, насочени към обществеността, с цел 
повишаването на превантивното мислене и получаването на консистентна и ясна информа-
ция как да се предотвратяват различните киберрискове. 

Риск 3. Миграционен натиск

Имиграцията стана проблем в България по време на интензивния период на гражданската война в 
Сирия. Гигантски маси бежанци потеглиха към съседни страни като най-големите потоци са към 
Турция (към 4 милиона) и Ливан (към 1 милион), но също Йордания, Ирак, Египет. Общо около 13 
милиона наброява към 2022 г. външната и вътрешната миграция и това е риск за целия регион и 
отвъд него.

През 2015 г. Европа бе подложена на значителен – предвид историята си на контролирано приема-
не на имигранти – натиск от сирийски бежанци. Най-голям брой бяха приети в страни като Герма-
ния, Франция и др. България изживя може би невиждана преди масова истерия пред оповестената 
и изживявана заплаха от бежанско нашествие.

Оказа се, на първо място, че след кратка криза Германия се справи добре с имигрантите, намери 
механизми за интеграция и в крайна сметка има дори интерес от тяхното приемане. Подобно на 
Германия се справиха и други западни страни. България бе посетена от незначителен брой бежанци, 
повечето от които поискаха да преминат през страната и да не се задържат в нея. 

През 2022 г. България посрещна над 100 000 бежанци от Украйна. Голяма част от тях не се задържат 
и заминават към други страни. Но през годината е вероятно числото на пребиваващите да стигне 
100 000. Не се усети криза, каквато бе разпалена и с политическа помощ през 2015 г. Кризата по-ско-
ро е организационна. Българската държава няма административен капацитет за подобен процес, 
не знае как да го управлява, изобщо не се справя. Но да се говори за риск за националната сигурност 
би било напълно некоректно.

Но риск за националната сигурност би била миграционна вълна от стотици хиляди бежанци, главно 
от Близкия изток към Европа през България. Подобен процес може да бъде отворен от Турция, в 
която има най-големи маси бежанци. Дали, защо, как Турция би тласнала бежанците към Гърция и 
България, е отделен въпрос. Но масово нахлуване през българската граница може да доведе до хаос 
и е сериозен риск за националната сигурност.

Препоръки

България трябва да набави организационна подготвеност за посрещане на имиграционна вълна 
в големи мащаби.

Необходима е тясна координация със съответните институции на ЕС за управление на този 
риск и осигуряване на нужните мерки.

Крайно необходимо е българските разузнавателни служби и съответните аналитични отдели 
в МВнР да наблюдават, анализират, оценяват ситуацията с бежанците.
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ВЪНШНА ПОЛИТИКА

Постоянните външнополитически цели, които произтичат от буквата и духа на Българската 
конституция, са защита на държавата и гражданите, подкрепа на българските икономически и 
политически интереси в чужбина, поддържане на мира и стабилността в региона и допринасяне 
за постигане на общите цели на ЕС и НАТО и за решаване на важните глобални проблеми. За пос-
тигането им се мобилизират институционални инструменти (Дипломатическа служба, въоръже-
ни сили, разузнавателни органи, НАТО, ЕС, образователни и културни институции, медии и др.) и 
различни политики (на сигурност, външноикономическа, на членство в НАТО и ЕС, международна 
помощ за развитие, санкции и др.).

Основният източник на риск във външната политика е възникването на несъответствие между 
важните национални цели, средствата за тяхното постигане и избрания курс за действие. Несъот-
ветствията са резултат както от действия на международни фактори, така и поради дефицити 
на външната политика и други вътрешни причини.

Риск 1. Руски геополитически контрол

България е обект на системна геополитика на контрол от страна на Русия от деня на Освобож-
дението. Руската империя, Съветският съюз и днешна Русия са използвали и използват политиче-
ски, военни, икономически, идеологически и информационни инструменти, за да влияят директно 
или чрез прокси фактори върху българската политика и международни отношения. Влиянието е 
исторически негативно, защото Русия никога не е поддържала важни български национални цели и 
интереси. 

Рискът от поставяне под геополитически контрол е екзистенциален за българската демокрация 
и европейска принадлежност. Неговата актуалност се потвърждава от поведението на реални 
български политически актьори, които във вътрешната политика, в структурите на ЕС и в НАТО 
системно поддържат руските интереси в ущърб на българските. 

Перспективата за ескалация на този риск е постоянна, особено в контекста на усилващото се 
напрежение в Черноморския регион, Западните Балкани и Близкия изток. Шпионските операции с 
участието на български граждани, директната негативна пропаганда в медии и социални мрежи, 
спонсорирането на политически партии, обвързването на олигарси в международни схеми и други 
подобни са ниското равнище на проникване. Екзистенциалната заплаха идва от стратегическа-
та корупция, чрез която Русия купува влияние на най-високо политическо равнище чрез неизгодни 
договори, проекти и търговски отношения. Така руското влияние се плаща от българския народ. 
Поради стратегическата корупция българските власти нито формално признават риска от руски 
контрол върху важни политически решения, нито предприемат мерки за намаляване на икономиче-
ската, политическата и военностратегическата уязвимост. 

За да се намали рискът, е необходим стратегически подход, който да включва:

 мерки за излизане от тежките ресурсни зависимости,

 поставяне под законов контрол на олигархичните политико-икономически връзки,

 рязка промяна на поведението на България в НАТО и ЕС по отношение на Русия,

 безкомпромисно противодействие на шпионски и пропагандни операции и други.

Устойчив резултат не може да бъде постигнат в кратки срокове, но решителните действия ще 
привлекат съюзническа подкрепа и ще принудят Русия да ограничи амбициите си.

Риск 2. Регионална маргинализация

България има шанс за пръв път в своята история да бъде заобиколена от съюзници, което е фунда-
ментална цел на стратегията за национална сигурност. Тя обаче е подменена с популистко патри-
отарстване, представяно като външна политика. 

Ограничаване на ролята на България в Югоизточна Европа е риск не само за външнополитическите 
цели, а и за националната сигурност и стратегическото развитие на страната. Това е разпозна-
ваема цел в действията на Русия, Турция и Сърбия в региона, чрез която да осигурят свобода на 
действията си и да ограничат възможностите на ЕС и НАТО за противодействие. За тези страни 
завоюването на трайни икономически и политически позиции в региона е възможност за пряко въз-
действие върху важни за Европа процеси и решения. Авторитарните политически модели на Русия 
и Турция имат добра почва в Сърбия и подхранват амбициите за „нова Югославия“ по руски модел. 
Видим ефект от техните действия вече се разпознава в увеличеното напрежение в държавите от 
региона и повишената конфликтност в двустранните отношения. 

Докато парирането на деструктивните външни фактори изисква мобилизиране на европейски и 
трансатлантически ресурс, собствената недалновидна регионална политика се превръща в кри-
тичен рисков фактор за интересите на България. През последните няколко години псевдоавтен-
тичното политическо лидерство замени системната външна политика и с активната подкрепа 
на фактори от Дипломатическата служба доведе първоначалната проевропейска линия в регионал-
ната политика до задънена улица. За кратко време безспорният успех беше превърнат от предиз-
борния популизъм в сериозен външнополитически риск. 

Процесът на разширяване на ЕС и НАТО е критично важен за нас и блокирането му означава риск от 
стратегическо самоизолиране в периферията на Европа.

Убедителна позиция и конструктивна политика на България по отношение на разширението на ЕС 
и НАТО е единствената реалистична стратегия за неутрализиране на риска от маргинализация.

Риск 3. Загуба на стратегически съюзници

Стратегическите съюзници на България – както НАТО и ЕС като организации, така и държавите 
със стратегически капацитет за въздействие в подкрепа на България като САЩ, Германия, Вели-
кобритания, Франция и други – са критично важни за постигане и на четирите основни цели на 
външната политика. „Загуба“ означава отсъствие на политическа воля или на организационна въз-
можност за действия в интерес на България. Те могат да бъдат провокирани от системни слабо-
сти в политиката на България на членство в НАТО и ЕС, налагане на сериозни ограничителни мерки 
на страната ни или деградация на доверието в политиката на българските власти. 

Вероятността за такова развитие се увеличава от политическата нестабилност у нас, подмяна-
та на системната външна политика с псевдолидерство, задълбочаването на спекулативния попу-
лизъм, политическата корупция и неглижирането на основни демократични принципи. Последстви-
ята от загуба на доверие биха били структурни за практически всички политики и социални сфери, 
особено за националната сигурност. Реалистичността на тази заплаха се потвърждава от факта, 
че въпросите за състоянието и перспективите на НАТО и ЕС не са теми на политическия дискурс 
у нас и България не допринася с идеи и инициативи за тяхното развитие; позицията на България 
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по отношение на руската агресия е бледа, непоследователна и трудно обяснима на съюзниците; 
политическата корупция в страната вече се превръща във вътрешнополитическа тема в редица 
важни държави, а ефектът от санкциите на САЩ по закона „Магнитски“ предстои.

Перспективата за ескалация на този риск е средносрочна, но може да се ускори значително от дру-
ги негативни процеси в стратегическата среда на България. За да бъде редуциран, първо условие 
е да се консолидира силна и консенсусна външнополитическа визия както по националните цели, 
така и по важните европейски и трансатлантически въпроси; външната политика да премине от 
„кръгова отбрана“ към целеви, активни и резултатни действия, особено на Балканите и в Черно-
морската зона.

България губи влияние в ключови зони на национални интереси и цели. Рисковете се усилват както 
от агресивността на външните фактори, така и от неглижирането на външната политика от 
българските власти.

Препоръки

Преди да се обсъжда външнополитическа стратегия, политическият процес трябва да консоли-
дира национална позиция по основните дългосрочни цели и незабавни приоритети.

Правилната отправна точка е адекватното разбиране и комплексното оценяване на посоче-
ните основни рискове.

Състоянието е поправимо само чрез дълбока реформа на системата на външната политика и 
на Дипломатическата служба.

Необходимо е нормативно предефиниране на отговорността за външната политика, устано-
вяване на строг координационен механизъм между разделените власти и секторните полити-
ки и значително усилване на външнополитическия оперативен инструментариум. 

ОТБРАНИТЕЛНА ПОЛИТИКА 

Отбранителната политика обвързва целите и подходите на националната сигурност с изгражда-
нето на отбранителни способности и командването и контрола в операции на въоръжените сили 
(ВС). Всеки един от компонентите на отбранителната политика може да се превърне в източник 
на системен риск. 

Риск 1. Неспособност да се разбере и оцени стратегическият риск

Отбранителната политика е преди всичко мениджмънт на стратегическия риск. Стратегически е 
рискът за фундаментални ценности и интереси на България, чиято вероятност за сбъдване и въз-
можни последствия могат да бъдат намалени чрез пряко, поддържащо или индиректно използване 
на въоръжени сили. При реагирането на стратегически рискове ВС са само един от възможните 
инструменти, но те трябва да бъдат адекватно подготвени и оптимално използвани заради уни-
калните си качества.

България се намира сред три зони на трайно активни конфликти, вкл. военни – Широкото чер-
номорско пространство, Западните Балкани и Близкия изток, и е силно уязвима от масови миг-
рационни потоци, етно-религиозен екстремизъм и кибератаки. България е обект на политика за 
геополитически контрол от страна на Русия, за целите на която се използват хибридни заплахи. 
Стратегическият риск не е хипотеза, а е реалност. Мащабите на последствията от неадекватна 
политика могат да бъдат сериозни при едновременното проявление на различни заплахи от раз-
лични източници. 

Вместо чрез интегриран подход оценката на риска в стратегическите документи за сигурност и 
отбрана е фрагментирана по теми и региони и като външни и вътрешни източници на заплаха. 
Фрагментацията е преднамерена, за да се обвържат заплахите с конкретни институции, което 
е съвършено неадекватен съвременен подход. От такъв подход към оценката на риска обаче няма 
как да се получи консолидирана отбранителна политика. 

За да се стигне до политика за редуциране на стратегическите рискове, първото условие е да се 
изготви адекватна на съвременните реалности концепция за национална сигурност. Фокусирането 
върху критичните функции на правителството по отношение на сигурността на държавата и 
гражданите трябва да замени досегашния учебникарски подход по сектори. Възприемането на ин-
тегрирана (национална) оценка на риска ще даде възможност да се разграничат и приоритизират 
стратегическите и ситуационните рискове. Елемент от интегрираната оценка трябва да бъде 
рискът, който България споделя със своите съюзници, и общите рискове, за мениджмънта на които 
България конкретно допринася. На тази основа да се търси синергетичен ефект от отбранителна-
та политика върху другите политики от сферата на националната сигурност, и обратно. 

Риск 2. Пренебрегване на системната отбранителна политика 

Отбранителната политика периодично е пренебрегвана от българските власти вследствие на 
недооценяване на стратегическия риск за България, неразбиране на логиката и механизмите на 
военното строителство или на други ситуационни приоритети. И трите причини вече са имали 
място в българската политика, така че рискът не е хипотетичен. Ако пренебрегването на отбра-
нителните цели и приоритети продължи твърде дълго (както през периода 1991–97 г.), военните 
системи (хората и оръжията) губят бойните си качества и националната сигурност е изложена на 
сериозен риск. 
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Системата за дългосрочно развитие на отбраната е правилно регламентирана и е практически 
усвоена, но твърде често се компрометира в интерес на конюнктурни политически цели и лични 
амбиции. Стратегическите прегледи на отбраната и „белите книги“ губят своето значение, ко-
гато не следват от планове, програми и бюджети. Рискът е постоянен и осезаем, защото няма 
завършено превъоръжаване на нито един вид въоръжени сили и дори на род войски. Липсата на 
систематичност, освен че предполага корупционни практики, повишава цената на закъснелите, 
но неизбежни военни доставки. 

Пренебрегването също така е свързано с негласното ограничаване на военното сътрудничество 
в НАТО, особено по отношение разполагането на съюзнически структури на българска територия, 
провеждането на стратегически учения, изпращане на български офицери на високи командни и 
щабни позиции, закупуване на бойни системи, произведени в държавите членки, и други. Решението 
за създаване на многонационална бойна група беше съпътствано от скрупульозен дебат, в който 
министри и висши военни още веднъж потвърдиха дълбоките корени на този проблем. 

Въвеждането на стратегически мениджмънт на отбраната (и сигурността) е най-сигурното ре-
шение за трайно избягване на този риск. 

Риск 3. Компрометиране на системата за развитие на отбранителните способности

Развитието на отбранителните способности е ядрото на отбранителната политика. Процесът 
включва политически указания и ресурсна рамка, в съответствие с които специалистите изгот-
вят необходимите отбранителни способности (НОС). НОС са основа на интегрираното планира-
не, програмиране и бюджетиране на ресурсите за отбрана. Целият процес е обхванат от мерки за 
идентифициране и редуциране на риска, които го защитават от субективни грешки, манипулира-
не и корупция.

Реализацията на резултатите от планирането на отбраната обаче минава през политически ре-
шения, където рискът не се анализира и за редуцирането му няма предвидени институционални 
мерки. Често пъти рационалността на решенията се компрометира от неясни и негласни полити-
чески съображения или привнесени аргументи. Договори се сключват във вреда на конкурентност-
та и при условия, зад които прозира корупция. Участието на висши военни и държавни служители 
в реализирането на такива решения нанася тежки вреди на институционалния интегритет. 

В много отношения въоръжените сили не са нито съвършеният инструмент, нито единственото 
средство за посрещане на предизвикателства към военната сигурност на страната. Но тяхното 
развитие, наред с реформата на целия сектор за сигурност, е един от принципните отговори на 
въпроса за това как нацията трябва да се подготви за важните рискове на бъдещето. 

Базираната на реагиране на риска отбранителна политика е по презумпция неагресивна, каква-
то безспорно е политиката на България. Нейната основна функция е да не допусне военен риск 
за националната сигурност. В този смисъл отбранителната политика е много повече от военно 
строителство, но изграждането на необходимите военни способности е нейно ядро, което не 
може да бъде компенсирано с други мерки. Редуцирането на рисковете за отбранителната полити-
ка предполага дългосрочен, но ритмичен подход за изграждане на военни способности, безусловно 
следване на стандартите на НАТО, балансирано отношение към хората и бойните системи и мак-
симално възможно разширяване на националната база в окомплектоването на войските и силите. 

ИКОНОМИКА

В икономически план основен риск за националната сигурност на България е сериозното нарушаване 
на ликвидността в икономиката и на икономическите дейности. То може да е следствие от по-
вишаването на междуфирмената задлъжнялост до високи нива. Това условие на свой ред може да 
предизвика увеличаване броя на фирмите в несъстоятелност. Оттук възможността за продължи-
телна стагфлация (комбинация от висока инфлация, нисък растеж и висока безработица) за период 
от поне няколко години.

В условия на каскадно натрупващи се кризи през 2020–2022 г., като пандемия, високи енергийни и 
ресурсни цени, войната в Украйна, глобална несигурност, националните правителства са изправени 
пред по-високи разходи и по-малко бюджетни приходи. Това изправя националните бюджети пред 
двоен натиск в момент, в който от тях се очаква да омекотят ефектите от кризата.

Риск. Ликвидност в икономиката

През 2021 и 2022 г. високите енергийни разходи на бизнес и домакинства изтеглят финансов ресурс 
към енергийния бранш, в който държавата е собственик на повечето активи. Налице е бавно връ-
щане на тези средства под формата на дивидент към бюджета и последващото им преразпреде-
ление. Държавният бюджет може едва тогава да ги преразпредели като енергийни помощи, но с 
цялостно забавяне от няколко месеца.

Специфичен фактор в български контекст е и преразглеждането на договори за обществени по-
ръчки от следващи правителства, излъчени от различни коалиционни партньори. Забавянето на 
плащания към изпълнители (строители на пътища и др.) може да има антикорупционна логика, но 
от макроикономическа гледна точка ограничава ликвидността на засегнатите компании и техни-
те доставчици.

Не на последно място, глобалните мащаби на настоящите кризи означават и по-труден достъп 
до финансиране на националния бюджет както от вътрешни, така и от външни източници. Вло-
шаването на макроикономически показатели като инфлация, безработица и др., в комбинация с 
валутния борд, ограничават националните инструменти за подобряване на ликвидността в ико-
номиката.

Рискът е краткосрочен, с умерена вероятност, но магнитудът е значителен. Допълнително нару-
шаване на ликвидността в икономиката може да има ефект върху голям брой браншове и заинте-
ресовани страни.

За момента политиките и конкретните действия са насочени към палиативни и недостатъчни 
финансови помощи за определени отрасли от икономиката. Но липсва системен подход, който да 
включва секторен анализ, включително на ниво конкретни предприятия и тяхната задлъжнялост 
или риск от несъстоятелност.

Препоръки

Необходими са политики, които да ангажират значителни финансови ресурси за справяне с 
ефектите от: 1) пандемията в страната; 2) намаленото потребление на експортни стоки и 
услуги; 3) нарушените вериги за доставки; 4) загубата на конкурентоспособност; 5) високите 
енергийни и ресурсни разходи и др.
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Добре насочени финансови инструменти (грантове, държавно гарантирани заеми, достъп до 
финансови консултации и др.) за подкрепа на големи, средни, малки и микропредприятия могат 
да обърнат този процес. Не трябва да се бавят и плащанията от държавата към изпълнители 
на обществени поръчки, както и възлагането на нови такива съгласно обичайния цикъл на ин-
вестиционния процес по съответните ресори.

ФИНАНСИ

Финансовият сектор е ключов за страната и е зависим от външни фактори. Част от тях са 
свързани с европейските регулации, изпълнението на целите за устойчиво развитие и др. – тен-
денция, която ще конвергира все повече националните финанси с международните. Същевременно 
в периода 2020–2022 г. Европейският съюз постави във фокуса на своите политики за икономи-
ческо възстановяване от пандемията COVID-19 съответствието с климатичните политики на 
общността.

Редица европейски банки, стимулирани от Европейската централна банка (ЕЦБ), започнаха детайл-
на оценка на въглеродната интензивност на своето портфолио. Същевременно те ограничават 
финансирането на технологии и проекти, които са свързани с по-голям обем въглеродни емисии.

Основният риск пред финансирането на бизнеса и публичния сектор в България е да не успее да 
трансформира както настоящата си инфраструктура и икономически дейности, така и новите 
си проекти съгласно тази нова „зелена таксономия“, като по този начин ще загуби достъп до фи-
нансиране.

Риск 1. Достъп до финансиране в условията на „Зелени финанси“

ЕЦБ обяви3 през 2021 г., че от 2022 г. ще изисква от кредиторите стрес тестове, които ще пока-
жат колко уязвима е индустрията за изменението на климата. ЕЦБ също така ще проучи връзката 
между печалбите и въглеродния риск в портфейлите на банките. Същевременно редица държави 
в ЕС, сред които и България, са все още силно зависими от изкопаеми горива. И макар енергийната 
индустрия да се декарбонизира постепенно, остават редица отрасли в икономиката, които все 
още не са постигнали по-висока въглеродна неутралност. Специфичен пример са и сградите, къде-
то трансформацията към нулево нетно енергийно потребление още не е започнала.

Същевременно в някои страни (напр. от Западните Балкани, Африка, Азия и др.) оттеглянето на 
фондове от страна на западния свят отваря вакуум, който може да бъде запълнен от финансиращи 
институции от други държави без толкова строги климатични политики (напр. Китай, Руската 
федерация и др.), което да доведе до допълнително дебалансиране в геополитически контекст.

Настоящите политики и политически инструменти (като Плана за възстановяване и устойчи-
вост и други стратегически документи) все още не са достатъчно и не осигуряват възможности 
за намаляване на тази заплаха.

Препоръки

Необходимите политики са свързани с по-високи цели за декарбонизация на икономиката, но не 
само в енергетиката, а и в индустрията, публичния сектор и домакинствата.

Част от политиките трябва да са насочени към изграждане на проектен капацитет и към ин-
вестиции там, където вече е трудно да се намерят средства от финансовия сектор.

При целенасочени политики може да се очаква засилване на проектната готовност от страна 
на публичния и частния сектор за финансиране на ускорена декарбонизация в застрашените от 
отказ за финансиране отрасли. 

3  ЕЦБ (2021) Firms and banks to benefit from early adoption of green policies, ECB’s economy-wide climate stress test shows, https://www.ecb.europa.eu/press/pr/date/2021/html/ecb.pr210922~59ade4710b.en.html 

Намаляването на рисковете, свързани с икономиката, може да се постигне с повишаване на 
ликвидността на фирмите чрез целенасочени мерки: по-малка данъчна тежест, осигуряване 
на възможности за комбинации от грантово и заемно финансиране, както и целева подкрепа 
за най-засегнатите от пандемията бизнеси, които имат потенциал за бързо възстановяване.

Държавният бюджет може да е катализатор на повишена ликвидност и чрез целенасочени раз-
ходи в браншове, в които оборотът на средствата би бил най-бърз и с най-голям ефект върху 
съседни сектори.

Не на последно място, политиките на националното правителство трябва да са насочени не 
само към проактивни мерки за подобряване на ликвидността в икономиката, но и към избяг-
ване на политически мотивирани действия, които я влошават.



30 

РИСКОВЕ И РИСКОВИ СФЕРИ

31 

Риск 2. Бюджетни дефицити в публичния сектор

Публичните финанси на България са силно зависими от потока на европейските фондове, чрез кои-
то се осигуряват капиталови инвестиции в нова инфраструктура, работа на ключови агенции и 
свежо финансиране за частния сектор. През юли 2021 г. Европейската комисия публикува4 нови тех-
нически насоки относно климатичната устойчивост на инфраструктурните проекти за периода 
2021–2027 г. Бъдещите инвестиции и инфраструктурни проекти – от сгради и мрежова инфра-
структура до различни видове построени системи и активи, трябва да са подчинени на глобална-
та цел за ограничаване на измененията в климата.

Невъзможността за прилагане на европейските приоритети в националните програми може да 
доведе до забавяне на финансирането от страна на ЕК, забавяне на инфраструктурни и други ин-
вестиции, както и до последващи финансови корекции.

Политиките към настоящия момент (вкл. План за възстановяване и устойчивост, Интегриран на-
ционален план „Енергетика и климат“ и др., както и самите проекти на оперативни програми) не 
са достатъчни за редукция на този риск.

Препоръки

Необходимите политики са свързани с бърза, но задълбочена преоценка на Плана за възстано-
вяване и устойчивост (ПВУ), Интегрирания национален план в областта на енергетиката и 
климата (ИНПЕК), национални стратегически документи, национално законодателство, ин-
фраструктурни и др. проекти и т.н., така че да се осигури възможност за получаване на сред-
ства от Кохезионната политика без забавяне и без финансови корекции. При наличието на 
достатъчно добре обосновани политики и проектни идеи може да се очаква по-безпроблемна 
реализация на оперативните програми.

Дългосрочна визия

За да се занижат рисковете, свързани с финансовия сектор и „зелените финанси“, е необходима по-
бърза трансформация на икономиката към нисковъглеродни сектори спрямо настоящата скорост.

Важно е и да се премахнат всички настоящи административни пречки, както и да се намалят 
трансакционните разходи, свързани с усилията за декарбонизация на икономиката – както на цен-
трално, така и на местно ниво.

На фирмите и гражданите може да се помогне с готови типови проектни предложения за „зелени 
инвестиции“ или с обучения за изграждане на капацитет за подготовка и изпълнение на такива 
проекти.

Не трябва да се допуска и замяната на европейско финансиране с финансиране от страни извън ЕС, 
които не прилагат същите климатични политики.

4  Европейската комисия (2021) приема нови насоки относно климатичната устойчивост на бъдещите инфраструктурни проекти https://ec.europa.eu/regional_policy/bg/newsroom/news/2021/07/29-07-2021-
commission-adopts-new-guidance-on-how-to-climate-proof-future-infrastructure-projects 

ЕНЕРГЕТИКА

Енергетиката е бързо и дълбоко трансформиращ се сектор, който има основно инфраструктурно 
значение за икономиката и сигурността на страната. Приносът є към БВП не е критичен от глед-
на точка на приходите, които секторът генерира. Рисковете са свързани главно с криминалното 
превземане, рязкото поскъпване на цените, прекъсване на снабдяването и технологичното изоста-
ване. Секторът е високо чувствителен към външни интервенции и управленско превземане.

България има относително ниска газова зависимост и тя не може да се смята за директен крити-
чен риск за националната сигурност. Проблемите, които могат да възникнат с газовите доставки 
и високите или несигурни цени на газа, могат да имат по-скоро усилващ рисков ефект. Електро-
енергийният сектор е почти изцяло независим от природния газ. Нисък е делът и в битовото 
отопление. Изключение правят централните топлофикации и някои индустриални предприятия. 
Войната в Украйна и спирането на газовите доставки от Русия показаха, че България може да по-
срещне подобен стрес. В същото време газовата криза подчерта общия проблем на българската 
енергетика – политическата пасивност при липса на криза и неподготвеност за реакция при кри-
за. Липсата на газова стратегия и яснота по отношение на газовите доставки е самостоятелен 
подсилващ рисков фактор, който води до политическа паника и несигурност дори и тогава, когато 
няма реален тежък проблем с доставките или цената. Разглеждането на газа като фундаментален 
енергиен ресурс е също подсилващ рисков фактор, който кара редица политически фигури да твър-
дят и настояват, че България е 100% енергийно зависима от Русия, и така да създават неоснова-
телна политическа и обществена енергийна паника. 

Риск 1. Фрагментарно превземане на енергетиката

Липсата на национална енергийна стратегия и съответно на стратегически контрол създава усло-
вия за „партизанско“ превземане на енергийната система на части и хаос в енергийния микс. Енер-
гетиката се развива импулсивно и по начин, несъобразен с европейските и глобалните тенденции 
в енергийната политика или технологии.

Гъстата стратегическа мъгла около енергийния сектор създава условия за превземане на енергийни 
институции или спонтанно и комерсиално необосновано придобиване на енергийни активи. По-
добно придобиване невинаги е корупционно, но често е несъобразено с наличната или планирана 
инфраструктура, пазарен дизайн или технологични тенденции. Тези придобивания често теглят 
националния енергиен сектор назад и създават негативни лобистки центрове, които затлачват 
прогреса на енергетиката.

В период на много интензивно европейско и глобално технологично развитие и трансформация 
тази фрагментираност води до изоставане на България спрямо съседни страни и конкуренти, кои-
то завземат по-централни и активни пазарни дялове и стратегически и инфраструктурни позиции 
в региона.

Основна необходима политика е максималното осветляване на сектора и значителното увели-
чение на аналитичния капацитет. Високата компетентна информираност ще намали риска от 
злоупотреби и от инвестиции в безперспективни активи. Аналитичният капацитет трябва да 
бъде партийно независим, но да информира политическия дебат. Необходимо е също така да се 
разработи национална „стратегия за ранно стратегическо предупреждение“.

България има нужда от таргетирани инвестиции в електроенергийна инфраструктура, но тези 
инвестиции не бива да се решават в среда на аналитично затъмнение и липса на високоекспертен 
международен дебат. Осигуряването на отворена конкурентна инвестиционна среда е задължи-
телно, но това отново може да стане само при споменатите условия.
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Риск 2. Ниска енергийна ефективност

Ниската енергийна ефективност е специфичен рисков фактор, който стана по-видим по време на 
енергийния ценови скок през 2021 г. и кризата, предизвикана от войната в Украйна. Той е придру-
жен от множество потенциални проблеми – енергийна бедност, зависимост от външни доставки, 
влошено здраве и други негативни ефекти, които действат като усилватели на други социални и 
икономически рискове.

Ниската енергийна ефективност не бива да се разглежда като самостоятелен критичен риск, а 
по-скоро като важен невидим разяждащ и подкопаващ конкурентоспособността и качеството на 
живот фактор. Невидимостта на ниската енергийна ефективност е резултат от нейната висо-
ка разпръснатост, един вид постоянно капково изтичане на ресурс отвсякъде. Ниската енергийна 
ефективност води до по-висока национална енергийна зависимост, до натиск върху околната среда 
(замърсяване на въздуха, значително изсичане на горския масив и други), свиване на разполагаемия 
доход и други фактори, които водят до по-уязвима среда и по-високо равнище на други рискове. 

България трябва да разработи дългосрочна стратегия за енергийна ефективност и да създаде ус-
ловия за комерсиализация на реализирането є. Необходима е ясна годишна цел за енергийно обновя-
ване на сградите, стандарти за обновяване и съотношение публични средства спрямо привлечени 
инвестиции (например 1:5). Индустриалните политики трябва също да се оценяват и от гледна 
точка на тяхната енергийна интензивност и ефективност.

Очакван резултат

При увеличаване на националния аналитичен капацитет, департизация на сектора и стабилна ре-
гулаторна рамка на енергийния пазар конкуренцията и пазарните интереси в голяма степен ще 
стабилизират сектора. Държавата трябва да се намеси главно в подпомагаща роля в сфери, които 
нямат ясен бизнес модел, като насочи своите интервенции предимно в дългосрочното сценарийно 
планиране и комбиниране на пазарни механизми със социална подкрепа за най-уязвимите консумато-
ри. 

Дългосрочна визия

Основен механизъм за смекчаване на описаните рискове е максималната прозрачност на сектора 
и значителното засилване на аналитичния капацитет. Важно е да се съхрани и заздрави незави-
симостта на енергийния регулатор, но също така да се увеличи съществено неговият финансов 
ресурс, за да може регулаторът да стане основен център на анализ и прогнози.

Необходима е също подкрепата на поне още два значителни аналитични центъра, насочени към 
енергийния сектор, които да са в състояние да моделират и анализират енергийната система и 
да правят алтернативни прогнози и сценарии. Енергийните институции трябва напълно да се 
деполитизират, включително да бъде прекратено избирането на ръководства с партийни квоти.

Членството на България в ОИСР и съответно в Международната енергийна агенция ще има пози-
тивен ефект. България трябва да активизира значително международните си енергийни взаимо-
отношения. България трябва да усили политиките си за повишаване на енергийната ефективност, 
като ги направи минимално зависими от грантово финансиране. Важно е в страната да действат 
финансови механизми в сферата на енергийното обновяване на сградите, които да се движат не 
толкова от публични средства, а предимно от инвестиционен интерес и комерсиална логика. 

МЕДИИ, ДЕЗИНФОРМАЦИЯ, ГРАЖДАНСКИ ОРГАНИЗАЦИИ

Дезинформацията и фалшивите новини, подвеждащата информация в медиите и социалните мре-
жи рушат доверието в експертизата и институциите. Те засягат всички сфери на обществе-
ния живот: рискове за здравето на населението (усилват антиваксърските настроения), създа-
ват социални разделения (расизъм, ксенофобия, хомофобия, религиозна нетърпимост), влияят върху 
геополитическите избори (анти-НАТО и анти-ЕС), стимулират политическия популизъм. Разпрос-
траняват ги чуждестранни и локални агенти през различни канали (цели медии, отделни публични 
говорители, интернет тролове, ботове/агрегатори).

Риск. Дезинформация, слухове, конспирации

Два особено представителни примера от последните години показват високия риск и активизация 
на кампаниите по дезинформация.

Единият се отнася до конспиративни сюжети във връзка с ваксините срещу коронавируса. Те дове-
доха до нисък процент на ваксинираните, по-тежък ръст на заболелите и висока смъртност. Осно-
вен рисков фактор са по-перфидните слухове чрез бавното събиране на информация. Те разчитат 
на несигурността, съпътстваща научните изследвания за въздействията на ваксините. На тази 
база се развива внушението, че ваксините увреждат фертилитета, влияят генетично на плода 
при бременност и кърмене и пр.

Втори характерен пример на слухове и дезинформация е новото „мигрантско нашествие“. Според 
съвместно национално представително изследване на ФХСИ и „Алфа Рисърч“ през 2017 г., запитани 
дали „бежанците заплашват Европа с ислямизация“, 84% от респондентите отговарят позитивно. 
Подобна медийна вълна може да се очаква и в бъдеще. Има риск породените расистки и ксенофобски 
нагласи да формират не само отношението към самите мигранти, но и към други етно-културни 
групи, най-вече към ромите.

Мощен рисков фактор в сферата на дезинформацията е контролът, който Русия упражнява над 
медии. Те използват дезинформация, конспиративни сюжети и слухове, за да подкопават доверие-
то в институциите и да прокарват интересите на новата руската геополитика. Това развитие 
се регистрира като особено тревожно през 2015–2016 г., когато руската намеса в Сирия в десетки 
хиляди публикации на български език бе представяна като защита на Европа. Внушаваше се, че тя 
спира мигрантското нашествие, предизвикано от действията на САЩ в Близкия изток. Много е 
вероятно бъдещ мигрантски натиск, частични неуспехи в ЕС при справянето с коронавирусната 
вълна и други събития, които не можем да предвидим, да бъдат използвани в тази посока. Руският 
дезинформационен пакет има за цел насаждане на евроскептицизъм и анти-НАТО настроения.

България има сравнително слабо развита мрежа от независими граждански организации. Нейното 
разрастване и влиянието, което си извоюва, среща съпротива от страна на политически органи-
зации от антизападен и антилиберален тип. Специфичен риск е свързан със създаването на органи-
зации, които имат скрит дневен ред, прокарват интереси на руската геополитика, представят 
се за независими, но са създадени с политически или корупционни цели и се контролират от Русия 
директно или чрез финансиране.

Акумулиране на рискове се получава, когато подобни структури работят координирано с медии и 
групи, разпространяващи фалшиви новини, дезинформация и водят проруска пропаганда. При по-
добно натрупване и усилване на рискове сумарният ефект се простира до изкривяване на поли-
тическото представителство. Подобни тенденции са наблюдават в България в последните 20 
години. Те се засилват в контекста на пандемията и войната в Украйна.

Изводи
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Липсва целенасочена публична политика на държавата за превенция на медийни дезинформационни 
кампании, особено на руските кампании в България.

Препоръки

Необходимо е да се създаде с държавна подкрепа и легитимация специално звено за медийни 
анализи, свързано с различните съществуващи stratcom организации в ЕС и НАТО. То трябва да 
изследва наративите от руския дезинформационен пакет, да улавя тяхното тиражиране на 
български език, да идентифицира каналите, които ги провеждат.

При широко публично-частно партньорство да се създаде постоянна организация за медиен 
мониторинг. Тя трябва да включва доказани български и чуждестранни (от партньорите в 
ЕС и НАТО) експерти, да открива дезинформационни или подвеждащи наративи в българските 
медии, да ги демистифицира и да изобличава техните говорители.

Финансирането за реклама по европейските програми, както и от държавния и общинските 
бюджети, което да отива към медиите под условие за „чисто досие“ – медиите, които получа-
ват такова финансиране, трябва да са чисти от дезинформация в анализите на новосъздадена-
та организация за медиен мониторинг и на други сродни сериозни организации.

СОЦИАЛНА ДЕЗИНТЕГРАЦИЯ

Екстремният риск в полето на социалните отношения е разграждането на социалната тъкан, а 
оттук различни възможности за ескалация до границата на граждански конфликт. Този риск е свър-
зан и с маргинализация на определени групи, радикализация в резултат на социални фактори, дефор-
мация на политическото представителство и т.н. Рисковите фактори са много и разнообразни, 
но те си взаимодействат пряко и се усилват взаимно. Първостепенен рисков фактор в тази връзка 
е функционалната неграмотност, поради което рискът за социална дезинтеграция е интегриран с 
фактора ниска образованост.

Факторът на социалните неравенства

Първостепенен рисков фактор за социалността са растящите неравенства. Въпреки общо пози-
тивното стопанско развитие на България след 1997–1998 г. и особено след приемането на страна-
та в ЕС през 2007 г. рискът от обедняване на големи групи продължава да расте. Различни фактори, 
от локални икономически до международни, могат да доведат до сътресения в икономиката, от-
там и до рискови нива на бедност.

Специализираното Министерство на труда и социалната политика следва неефективен екстензи-
вен принцип. Мерките не стигат до най-уязвимите социални групи, които са извън пазара на тру-
да, и не водят до реинтеграция на големи обществени групи (безработни с нисък образователен 
статус, самотни майки, рискови групи, хора с увреждания, социални пенсионери и др.). Социалната 
политика се свежда в голяма степен до разпределение на социални помощи според осигурителния 
статус и дохода, а не според индивидуални нужди. Значителен дял от разпределяните помощи не 
стига до хора, които реално се нуждаят от тях.

Хроничната скрита безработица и неравенството генерират социално изключване. То засяга пря-
ко големи групи, някои от които формират двуцифрен процент от населението. Традиционно мно-
жество на изключени са ромските етнически групи, особено в гетата на по-големите и средните 
градове. Ромски общности, особено тези от гетата, са били обект на интеграционни политики 
– национални, международни, граждански – на големи международни организации. За три десетиле-
тия тези политики не доведоха до видим резултат. От гледна точка на политиките за сигурност 
въпросите на ромското изключване са социални и политически въпроси. Подменянето им с т.нар. 
етнически проблеми е некоректно и само влошава ситуацията.

Препоръки

Стимулиране на интереса към социалната работа в образователните направления. Подготов-
ка на специализирани кадри за оценка и водене на социални случаи. Квалифицирана оценка на 
всеки отделен случай.

Координиране на действията с местната власт. Регионални карти според степента на гъсто-
тата на идентифицираните случаи.

Дългосрочно проследяване на динамиката в подкрепата на целевите групи. Сътрудничество с 
НПО, които притежават съответната експертиза.

Оптимизиране на връзките между бизнеса и политиките за интеграция на безработни с цел 
дългосрочно задържане на работното място.
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Очакван резултат

Провеждането на препоръчваните тук политики ще подпомогне частично занижаването на ри-
скове от високи нива на неравенство и социално изключване. Може да се очаква редукция на дълго-
срочните скрити ефекти от краткосрочното и периодично преминаване към заетост; регистри-
ране на хроничните дефицити при многократно преминаване от безработица към заетост, и 
обратно; създаване на условия за трайно и устойчиво преодоляване на дефицити у безработните 
(нива на образованост, мотивираща преквалификация, здравни проблеми и др.). Вероятно ще се 
оптимизира способността на бизнеса да работи с този социален тип. 

Факторът образование

Проблемите на ниската образованост се транслират към множество други рискове – социални, 
здравни, политически и пр. На първо място обаче те имат пряко отношение към рисковете за 
социална дезинтеграция.

България води в статистиките по функционална неграмотност в Европейския съюз. През последни-
те 20 години нивата на функционална неграмотност на българските 15-годишни ученици варират 
между 40% и 50%, през 2021 г. тя достига нива до 47% от учениците в гимназиите. В социалната 
сфера тя има решаващо значение, води до десоциализация, изолация на значителни групи. Социал-
ните ефекти на неграмотността се пренасят във всяка сфера на обществения живот, например 
в здравната сфера (реагирането на пандемията) или във формирането на обществени нагласи по 
политически въпроси, податливост на дезинформация и внушения.

Защо функционалната неграмотност на близо 50% от всички ученици, и то в гимназиална степен, 
е голям риск? Защото тя има пряк ефект както върху икономиката на страната, така и върху 
политическата ситуация, и ако негативните последици от нея не се предотвратят, социалната 
дезинтеграция e силно вероятна.

Функционалната неграмотност произвежда нискоквалифицирана работна ръка, а това води до 
нискотехнологична икономика. Тя не води до висок БВП и икономическо развитие, това на свой 
ред ще доведе до нисък стандарт, увеличаващо се обедняване, социални неравенства, нестабилни 
социални ситуации, конфликти до степен на социална дезинтеграция, претоварване на социалната 
система. Слабата образованост е предпоставка за дезинформация и т.нар. фалшиви новини, кон-
спиративни теории, манипулация от елити, купуване на гласове и фалшифициране на избори, все 
условия за нестабилност на демокрацията и предпоставки за авторитарни режими.

Рискът се повишава поради капсулиране на училищата в средното образование по социален признак 
и свързаното с това условие ниско качество на получаваното в голяма част от тях образование. 
Училищата и качеството на преподаването в тях са функция на контекста, или на населеното 
място (квартала), където се намират. Повишава се рискът от отпадане от училище и неравен 
старт и успеваемост за всички деца. Учениците се разделят по социален и етнически статус. 
Неграмотността е причина за деградация на политическото представителство, проникване на 
необразовани хора в институциите, превземане на държавността, формиране на антиевропейски, 
анти-НАТО, националистически и радикални политически субекти.

В последните две десетилетия се утвърди и тенденция към фалшива технологична функционал-
ност на образователния процес. Застъпена бе ориентация към изместването на базовите социал-
ни и хуманитарни дисциплини от дисциплини за придобиване на практически умения. Учениците 
усвояват определени умения, но значителни групи сред тях остават генерално дезориентирани, 
без ясни обществени нагласи, със затруднена политическа ориентация. Това са прицелните групи 
на кампаниите от дезинформация и радикални внушения. В резултат се изграждат нагласи, които 
имат деструктивно въздействие върху социалната тъкан.

Образователните политики закъсняха с въвеждане на гражданското образование, поради което 
отсъстват знания за публичния живот. За сметка на това приоритети на МОН са ориентирани 
към „Повече родолюбие в училище“. Установява се непродуктивната тенденция българската кул-
турна идентичност да се възприема като етническа, а не като гражданска. Липсват знания за бъл-
гарските и международните институции, за основното понятие за гражданско общество. Довери-
ето в институциите и гражданската активност намалява, пада капацитетът за ориентиране в 
динамиката на увеличаваща се непредвидимост.

Препоръки

Задължително ранно предучилищно образование, което да не е само социална грижа, а да има 
образователни функции. Това означава инвестиции в детски ясли и градини и стимулиране на 
предучилищното образование.

Свобода на учителите да преподреждат учебния план спрямо приоритизиране на предмети, 
по които децата имат първоначални образователни дефицити, примерно, засилено обучение 
по български език.

Актуализиране на учебните планове и програми в педагогическите факултети на висшите 
училища. Актуализиране на учебните програми и учебното съдържание на предметите. Фокус 
върху фундаментални дисциплини, но с интерактивни методи на преподаване.

Въвеждане на темата за гражданското образование в по-ранен етап (5-и – 8-и клас) в рамките 
на различни предмети. Обособяването на темите, свързани с етно-родолюбивото възпита-
ние, в опознавателни извънкласни дейности. Специализирано обучение на началните учители и 
на учителите по гражданско образование.
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ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ

Рискът от пандемия доминира в здравната сфера през последните две години. Пандемия от маща-
ба на COVID-19 е пряк риск за националната сигурност. Тя може да доведе до паника и хаос, каквито 
частично се наблюдаваха през 2020–2022 г. Може да срине доверието в изпълнителната и законо-
дателната власт. Не е изключено да предизвика хаос в институциите. При по-мащабна пандемия 
не бива да се изключва срив в институционалната система.

Риск. Пандемии

Рискът от пандемии бе сериозно схванат публично и политически едва във връзка с пандемията от 
COVID-19. В предишни периоди са правени анализи и са отправяни препоръки за нуждата от специ-
ална подготвеност за пандемична вълна. Те са били пренебрегвани. След COVID-19 това не изглежда 
възможно и рискът от бъдеща пандемия е вероятно да бъде взет сериозно от институциите.

При нововъзникващо заболяване с неизвестна етиология е редно да се прилага сценарна методо-
логия с особено внимание към worst case scenario. Вместо това от самото начало организацията 
върви в посока на банализиране на неизвестното. Грешната оценка на новото заболяване като 
нискорисково създаде глобален медиен образ на банално заболяване, което понякога протича тежко 
и в редки случаи има летален изход. Този първоначален образ се отпечатва изключително дълбоко и 
продължава да бъде обект на масово опровергаване и до днес. 

Първоначалната оценка създава мощна коалиция от глобални агенти, местни политици, междуна-
родни и местни експерти, глобални и локални медии, която изгражда сериозна опозиция срещу опи-
тите за управление на риска. От друга страна, резкият преход от банален към катастрофичен сце-
нарий рязко намалява доверието в политическия елит и действа стресово на администрацията и 
системата за медицински отговор на заплахата. В България катастрофичната реч взе надмощие. 
Тя бе комбинирана с хипотезата за краткотрайност на кризата. Но наред с това бяха въведени 
екстремни рестриктивни мерки. Това доведе до панически реакции и неистово търсене на бързи 
и внезапни решения. 

Не беше използвана съществуващата система за управление на кризи. Вместо стратегия за упра-
вление на риска се прибегна до търсенето на чудодейни решения: масово закупуване на излишни 
апарати за механична интензивна вентилация, търсенето на хидроксихлорохин и хлорохин и пр. 
Приетият национален ваксинационен план бе базиран на грешни допускания за доставки на ваксини. 
В самия план отсъства понятието за риск: анализ, оценка, сценарии, препоръки и т.н.

Пандемията създаде ситуация, която ясно показва дефектите в системата за управление при кри-
зи и в самата национална здравна система. За времетраенето на кризата в реактивен порядък са 
постигнати някои промени. Но цялостните измерими резултати сочат скромен успех на правител-
ството да се справи с кризата по показателите висока смъртност и нисък дял на ваксинираните.

Препоръки

България трябва да развие свое собствено епидемиологично разузнаване или съвместна с парт-
ньорски служби информационна система за ранно предупреждение.

Проектът на Национална здравна стратегия 2021–2030 трябва да развие цял раздел „Управле-
ние на риск от епидемии“ (сега в текста не се и споменава корона кризата, което е тежко 
недоглеждане от страна на администрацията). Нужни са нормативни промени, които позво-
ляват на болниците временно да разкриват инфекциозни или противоепидемични отделения. 

В средносрочен план също може да се промени, макар и трудно, правителствената политика 
относно инфекциозните болести: инвестиции в кадри, специализации, докторантури, отделе-
ния, оборудване. 

Необходимо е усилие за промяна в работата на националната система за управление при кризи, 
която през последното десетилетие е неглижирана, а при последната епидемична криза – на-
пълно неизползвана и изместена от извънредно законодателство, институции и мерки.
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ОКОЛНА СРЕДА

В широката сфера на екологията попадат рискове от природни бедствия и катастрофи, които 
систематически се подценяват. Независимо от широко разработената система за оценка и упра-
вление на екологични рискове практиката на администрацията е да се реагира след настъпването 
на кризата. Ще разгледаме по-подробно наводнения, безводия и замърсяване на въздуха с прахови 
частици. Въпреки или поради голямото изобилие от нормативни документи за оценка и управле-
ние на рискове като цяло в своята практика администрацията не успява да изпълни онова, което 
сама си вменява като задължения. 

Наводнения и засушавания

Данните от националната статистика потвърждават, че наводненията са най-значимото при-
родно бедствие за България за периода 2010–2017 г. Наводненията са нанесли най-големи щети 
– 796,5 млн. лв., следвани от щетите от свлачища, бури и вихрушки, земетресения и т.н. Адми-
нистрацията все още не е в състояние да управлява добре риска от наводнения. Този риск има 
тенденция към значимо повишаване, ако се следва хипотезата за изменението на климата и пови-
шаване на честотата на екстремните климатични явления. Институциите разполагат с твърде 
разнообразни стратегически, планови и оперативни програми, които не са добре координирани. 
По-сериозен проблем е ниското финансиране за управление на рискове, които водят до твърде го-
леми щети. Но има и структурен проблем: в България управлението на водите се разпределя основ-
но между четири министерства: на енергетиката, на регионалното развитие, на екологията и на 
земеделието, а петото – на здравеопазването – има контролни функции относно безопасността 
на водите.

В противоположност на наводненията рискът от суша и безводие е класиран на последно място: 
ниска вероятност и незначителен дял на щетите. През 2019 г. липсата на вода в язовир „Студена“ 
води до режим на водоподаването в гр. Перник и десет села с общо население от около 100 000 
души. Причината са лошите практики в управлението: язовирът е предвидено да бъде годишен из-
равнител. Той акумулира вода в дъждовния период, за да може да я доставя в сухия период. Водата 
се използва неправомерно и несъразмерно за индустриални цели в очакване през следващия период 
да падне дъжд. Като цяло пернишката водна криза повтаря модел на софийската от 1994 г. Тогава 
големи количества от яз. „Искър“ са източени за производство на електроенергия, очакваните ва-
лежи не се случват, столицата е поставена на воден режим. 

Изводи

Най-големите щети се причиняват от наводнения, за чието предотвратяване се инвестират 
най-малко пари. Най-слабо вероятните водни кризи настъпват вследствие на принципен дефект в 
дейността на администрацията.

В резюме: налице е трайна системна грешка в администрацията относно оценката, превенцията 
и смекчаването на рисковете.

Препоръки

Решението на посочените проблеми при управлението на рискове не е еднозначно дадено. То 
трябва да премине през анализ и оценка на различни варианти, след което да бъде приета най-
разумната, ефективна и икономически целесъобразна политика.

Едно радикално решение е Министерството на околната среда и горите (МОСВ) да се закрие и 
функциите му да се поемат от министерство с по-голяма политическа тежест. 

Втората възможност е в МОСВ да бъде запазена само екологичната политика, а самите сто-
пански функции по управление на води и басейни да бъдат прехвърлени в друго министерство, 
напр. Министерството на регионалното развитие и благоустройството, което отговаря за 
ВиК дружествата, или Министерството на енергетиката.

Третата възможност е да се промени институционалният формат и да се засили ролята на 
националната система за управление при кризи, която да получи повече правомощия и финан-
сови инструменти. Тя трябва да има актуална информация за рисковете и тенденциите и да е 
в състояние да координира прилагането на превантивна политика. 

Четвъртата възможност е МОСВ да запази своята структура и функции, но да бъде полити-
чески, медийно и граждански принудено да изпълнява вменените му от нормативната уредба 
задължения.
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КОНСТИТУЦИЯ

Рисковете, заложени в Конституцията от 1991 г., са главно свързани с: а) организацията на съ-
дебната власт, мястото на прокуратурата, нейната отчетност, избора на главен прокурор, б) 
диспропорциите в структурата на президентската институция. Това са по-едри структурни и 
функционални проблеми. Отвъд тях има множество други, които не е вероятно да влияят на на-
ционалната сигурност.

Промените на Конституцията обаче са затруднени както от плаващи и несигурни парламентар-
ни мнозинства, така и от тълкувателно решение на Конституционния съд от 2003 г. Според него 
може да се твърди, че 90% от структурните промени в сферата на властите изискват Велико 
народно събрание. Тълкуването на Съда от 2003 г. трябва да стане обект на професионален и граж-
дански дебат, който да убеди Съда, че е необходимо да го оттегли.

Риск 1. Съдебна власт

Най-висок риск, който има отношение към стабилността на цялата институционална система 
и пряко с корупционните процеси, е организацията на съдебната власт. Дори абстрактно-теоре-
тично е напълно некоректно прокурорската функция и съдебната да бъдат сливани в обща власт. 
След 30 години този проблем се вижда като остър и налагащ радикално решение и дълбока промяна.

Самият съд се отслабва поради общото ръководство с прокуратурата. Прокуратурата е макси-
мално безотчетна, тъй като е слята с независимия съд. Във Висшия съдебен съвет прокуратурата 
се възпроизвежда капсулирана вътре в собствения си ведомствен интерес. Това е противоестест-
вено и противоречи на духа на конституционализма. То е риск за националната сигурност, понеже, 
както и историята вече показа, прави прокуратурата могъщ политически актьор, изнесен на прак-
тика извън демократичното взаимодействие на властите.

Риск 2. Президент

Съществен риск в дългосрочен план, а не конюнктурно в обозрим период, е диспропорцията между 
директния вот за президент и слабите му правомощия. Изборът на президент се превръща във 
фатално изживяване, в избор на спасител. На него се разчита да реши всички проблеми в държава-
та. Но само ден след изборите гражданите разбират, че функциите, които са връчили в дадено 
лице, са малки. Въпреки това президентът има широки възможности да се намесва пряко и непряко 
в политическия процес и да отклонява и деформира парламентарното представителство. Комби-
нацията на тези фактори поражда риск в моменти на сериозна криза в президента да бъде видян 
действителен политически спасител на нацията и да се разиграе сценарий тип „Де Гол“ или дори 
по-злокачествени диктаториални варианти.

Риск 3. Служебно правителство

Свързан с президента е и рискът, заложен в конструкцията на служебното правителство. На прак-
тика в момент на назначаване от президента на служебен кабинет държавата сменя за кратко (по 
идея за кратко, на практика не може да се знае със сигурност) формата на управление от парламен-
тарна към президентска република. Това е тих, скрит преврат, колкото и драматично да звучи. За 
30 години конституционна практика той не е довел до сериозен трус в сферата на националната 
сигурност. Но служебното правителство не се отчита, няма отговорности пред парламент, с 
развързани ръце е.

Ако парламент не бъде избран и не излъчи правителство, мандатът на служебното правителство 
може да се удължава неопределено. В допълнение, по силата на решение на Конституционния съд 
то има правомощията на редовно правителство. Принципно големият риск теоретично се със-
тои в това, че редуването на парламентарна с президентска власт може да доведе до тежка 
криза в общодържавен план.

Препоръки

Конструкцията за Велико народно събрание трябва да бъде заличена от Конституцията. Тя 
функционира като над-конституционен фактор, който блокира конституционния процес и 
противоречи на светския є характер. Над Конституцията е поставено условие за промяната 
є, което е характерно за теократични държави (своеобразен свещен текст).

Съдебната функция се отделя, става напълно независима и се отъждествява с институциите 
на съда. За тази цел внимателно се преценява балансът между самоуправлението на съда и 
самоизолацията му в напълно автономна власт. Съдът в България се нуждае от повече авто-
номия, но напълно изолирана власт не е коректно конституционно положение.

Прокуратурата се извежда от съдебната система, тъй като тя няма характер на съдебна 
власт. Най-същественият въпрос отново е функционален: какво гражданите искат от обвине-
нието. Те искат то да е силно, но отчетно и отговорно и да се изгради по съответен на това 
изискване начин.

Коригира се диспропорцията между прекия избор на президент и представителните му пра-
вомощия, който подвежда избирателя да го смята за чудотворец. Президентът се избира от 
парламента с високо мнозинство, което осигурява неговата неутралност към политическия 
процес. Балансиращо-арбитражните му функции, с които ограничава другите власти главно 
при ключови назначения, се засилват. Ликвидира се институтът на служебното правителство.

Съществено е как ще се подхожда към промени в Конституцията, не само кои положения ще 
се променят, но и как се гледа на самата промяна, каква стратегическа ориентация се следва. 
В този план имаме три препоръки:

Преди всичко, идеята за нова Конституция не трябва дори да се обсъжда. Тя би ликвидирала 
натрупаната за 30 години конституционна практика, която е най-важният ориентир за кон-
ституционна политика днес. Поне десет години след приемането на нова конституция ще се 
изяснява какво точно означават текстовете є.

Конституционните промени се развиват върху проблемно-проектен принцип. Всяка промяна 
се мисли като решаване на проблем, проявен в натрупаната 30-годишна практика. Ориентир 
на конституционната политика не е предпоставена доктрина, а оценка на проблемните точ-
ки в работата на институциите.

Приоритетни са функционалните идеи, т.е. каква работа и какви действия се очаква да бъдат 
вършени. Едва на второ ниво се дават идеи за структури (институции), които изпълняват 
тези функции. И чак на трето се мисли за числа, брой мандати, години, депутати и пр.
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РЕЧНИК

Риск е вероятност за протичане на неблагоприятно събитие или процес, свързани пряко или 
косвено с човешка дейност, която подлежи на рационализация и управление. 

Несигурност е състояние или ситуация, в която не е известен резултатът от събитие, дейст-
вие, процес, не е приложима математическа операция по изчисление на вероятности, нито диску-
сионен обмен на аргументи, който да даде оценка за вероятност.

Опасността е възможност за протичане на неблагоприятно събитие. В това определение, пър-
во, се въвежда абстракцията за възможност. Възможността се предполага, преживява, подозира, 
въобразява, мисли и т.н. Може да се твърди и настоява, че има опасност. Но тя не се анализира, 
оценява, измерва и пр. Това е и първо разграничение на опасност от риск.

Предпазливост (precaution, principle of precaution) е въздържане от действия, за чиито след-
ствия няма солидно знание, но се предполага опасност. Предпазливост е термин в международни 
документи, издигнат до принцип на предпазливостта. Идеята за предпазливостта изглежда твър-
де обща. Затова и попада в групата понятия, които предхождат риска.

Заплаха е риск, който има конкретен субект носител, ясно определим източник. Това прави 
заплахата основен термин в стратегии за отбрана или за национална сигурност в контексти 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.

Рисков фактор е всеки риск, „риск за...”, но обвързан с някакво конкретно предметно-ситуатив-
но условие, което е в състояние да го усилва. Рисковият фактор е фактическо състояние на неща-
та, в което се корени „риск за...” и което състояние е носител на „риск за...” или условие на „риск 
за...”.

Рискова сфера (сектор) е голяма обществена сфера, която отговаря на условието за рисков 
фактор, но го разширява. Рисковата сфера е всеки рисков фактор, който добива мащабите на об-
ществена сфера, без да се променя по същество.

Транслация на риск е процес, при който рискове в една сфера се пренасят в 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 в други сфери, доколкото тази първа сфера е условие за състоянието на други. Така се 
образуват вериги от рискови условия.

Системният риск е вероятност за щети в сфери отвъд тази на самия риск. 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.

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. Систематичният 
риск може да не води и да не се преплита със системен риск, а да остава изолиран в дадена сфера.
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Уязвимост е отсъствие или нисък капацитет за неутрализиране на рискове, а оттам и повише-
на 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.

Устойчивост е капацитет за редукция на рискове, както и за сравнително бързо възстановява-
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