
  Февруари 2022 

 
 

 Policy Brief #25 
 

 

 

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на Европейското 
икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от РискМонитор и при никакви обстоятелства не 
може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо 
пространство и Оператора на Фонд Активни граждани България. 
Проектът „Рискове за сигурността. Към дълбока реформа на институционалните политики“ се изпълнява с финансова подкрепа на Исландия, 
Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на Европейското икономически пространство в размер на 167800 евро.. 
Основната цел на проекта е да помогне за решителна реформа на политиките за сигурност и настройване на релевантните институции към 
модерен тип оценка на рискови фактори и превантивни действия. 
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Понятието за уязвимост пред рискове 

 

ТЕМА 

Тема на този Policy Brief е понятието 
за уязвимост пред рискове. 

ОСНВНИ ИДЕИ 

Уязвимостta е отсъствие или нисък 
капацитет за неутрализиране на рискове, а 
оттам и повишена вероятност от навлизане 
в кризи. Така уязвимостта е условие, 
състояние, за което е характерна по-
висока откритост към рискове, оттам кризи 
и други форми и степени на провал. 
Уязвимостта може да се разбира по два 
основни начина, като релация, т.е. 
конкретизирана към нещо специфично, или 
като самостойно състояние. 

В единия случай тя споделя с риска 
общи черти, дефинира се по сходен начин 
и е насочена към управление на рискове. 
Както казваме, че има „риск за…“, 
примерно, терористична атака или висока 
вълна на вирусна зараза, така можем да 
допълним, че има състояние на уязвимост, в 
случай че вероятността се повишава. 

В другия случай уязвимостта се 
мисли като обща характеристика без 
конкретизация, без тази интенционалност 
„уязвимост за, към“. Като самостойно общо 
състояние тя се радикализира и става 
характеристика на институциите и 
държавата в тяхната цялост. При такава 

тенденция или състояние капацитетът за 
справяне и управление на риск е нисък или 
разграден. В този вариант се доближаваме 
до границите на рисковата парадигма и 
дори я напускаме. 

Във втория случай радикалната 
уязвимост връща държавата и системата 
институции в пред-държавното състояние 
на анархия, или, изказано с метафората на 
Хобс, на война на всеки срещу всеки. При 
подобно развитие имаме разпадане на 
първичната за всяка държавност форма, 
която прави от една група индивиди 
политическа общност. Тази форма е 
политическото представителство и 
стоящият в основата му обществен договор 
на „всеки с всеки“. Уязвимостта изобщо, 
сама по себе си, уязвимостта per se, е 
равнозначна на провал на държавата, на 
провалена държава (failed state). Самата 
провалена държава има варианти и 
степени, докато стигне до пълен хаос и 
самоунищожение. Този максимален риск 
за националната сигурност е равносилен 
на екстремен конституционен провал. 

Примери са Южен Судан, 
Афганистан, Сирия, Сомалия, Йемен, Либия, 
които могат да се квалифицират като 
провалени. Въпреки това въпросът е в 
степените, при които те се придвижват към 
самоубийствена анархия, но се задържат 
на дистанция от този предел. Това дава 
основание и за опити да се измерва 



  Февруари 2022 

 
 

 Policy Brief #25 
 

 

 

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на Европейското 
икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от РискМонитор и при никакви обстоятелства не 
може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо 
пространство и Оператора на Фонд Активни граждани България. 
Проектът „Рискове за сигурността. Към дълбока реформа на институционалните политики“ се изпълнява с финансова подкрепа на Исландия, 
Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на Европейското икономически пространство в размер на 167800 евро.. 
Основната цел на проекта е да помогне за решителна реформа на политиките за сигурност и настройване на релевантните институции към 
модерен тип оценка на рискови фактори и превантивни действия. 

 
 

2 

уязвимост (проваленост) на държави. В 
тези казуси политическото 
представителство отсъства изцяло или в 
достатъчна степен, за да не изпълнява 
основните функции на доставчик и гарант 
на сигурност. То е разградено, 
обществената реалност е в безпорядък, 
гражданството се разпада до атомизирани 
индивиди, самата социална тъкан се 
разгражда, изобщо наблюдава се 
тенденция към граничния случай на 
обществен разпад. 

В първия случай имаме 
доближаване до идеята за риск в 
умерените варианти, които са 
предположени в политиките по управление 
на рискове. Уязвимостта се мисли в дадена 
посока, като характеристика на даден 
сектор или по отношение на даден 
проблем. Например Голямата депресия в 
САЩ през 1929–1933 година е ситуация на 
непредположена, неоценена уязвимост, 
която хвърля страната в депресия (отвъд 
криза или рецесия). Но тя се корени в един 
сектор, финанси и икономика, и не 
разклаща държавата и нейните 
институции, особено тези на сигурността. 

Обратно, в казуса с Югославия в 
началото на 90-те уязвимостта на 
федерацията е много по-силна, ескалира в 
серия граждански войни, дори стига до 
масови убийства, квалифицирани 
основателно като геноцид (Сребреница, 
1995). В този вариант уязвимостта, подобно 
на рисковете, не отговаря директно на 
въпроса за „уязвимост изобщо?“, който 

насочва към радикалния вариант – хаос, 
срив, разпад, обществена катастрофа и пр. 

Уязвимостта на държавата се отнася 
до отсъствие на комбинацията на 
ефективност и легитимност. При намалена 
или отсъстваща ефективност държавата 
няма способността да изпълнява 
основните си функции. На първо място сред 
тях е гарантирането на сигурността. Но 
набавянето на сигурност може да бъде 
самоцелно начинание на правителствата, 
което да ги обърне срещу гражданите и 
основните права. Поради това 
ефективността присъства съотнесено с 
легитимността. Един държавен режим 
трябва не само да е ефективен, но да има 
подкрепата на свободните граждани. 

Едва при това условие сигурността 
не се гарантира за сметка на деформации 
в обществената сфера, а обратно, с 
нейната подкрепа и доверие. По тази 
причина вместо позоваване на 
сигурността определението на уязвимостта 
може да се изтегли още по-назад, към 
фундаменталните условия на държавата и 
политическото представителство. Тогава 
може да се говори не за сигурност, една 
винаги амбивалентна дума, а за интереси, 
нужди, очаквания и пр. на гражданите. По 
този начин се избягва прикритата 
възможност гарант на сигурността да бъде 
даден тираничен, в частност авторитарен 
режим. 

ИЗВОДИ И ПРЕПОРЪКИ 

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

Радикалните рискове – срив на 
конституционната държава, провал на 
държавата и др. – не трябва да се смятат 
за специфични рискове, а за мега-рискове, 
които не могат да с е управляват с 
конкретни политики. Това развитие дава 
нова актуалност на идеята за уязвимостта 
и оценките за уязвимост, тъй като ги 
свързва с превенция. 

Превенцията, на свой ред, следва да 
се осъществява в политики, които 
намаляват степените на уязвимост пред 
дадени фактори, като повишават 
капацитета за относителното им 
неутрализиране. 

Уязвимостта в екстремните варианти 
на срив на държава, например, е основна 
работа на държавата, на нейното цялостно 
функциониране, и не е цел на някаква 
специфична политика. 

 


