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ПРЕДГОВОР 
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Заглавие  
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ефекти 
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Финансираща 
организация: 
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Конкурс: Финансиране на фундаментални научни изслед-
вания по обществени предизвикателства, свърза-
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но направление 2. Социални, икономически и 
образователни аспекти на пандемията COVID-19 

  

Ръководител 
на проекта: 

доц. д-р Мина Ангелова 
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Тази книга има за цел да представи задълбочен анализ на 

пандемията и препоръки за преодоляване на нейните отрицателни 
ефекти, базиран на специфичната експертиза на членовете на 
екипа. В отделните глави са посочени авторите на всеки текст. 
Интердисциплинарността се възприема като предпоставка за раз-
витието на всички основни научни области, в които България 
може да изгради необходимия научен капацитет. Екипът на про-
екта се състои от изследователи от шест професионални направ-
ления, които са част от Социалните науки – Администрация и 
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управление (код 3.7), Психология (код 3.2), Политически науки 
(код 3.3), Икономически науки (код 3.8), Право (код 3.6), Социо-
логия (код 3.1). Така се обхващат различните аспекти на пробле-
матиката: многостранно изследване на следкризисната ситуация в 
България и как тя се оценява от обществото и бизнеса; разработ-
ване на гъвкава изследователска методология, която ще даде ва-
лидни резултати; специфични проблеми, с които се сблъскват 
гражданите, опитвайки се да преодолеят негативните последици. 
Така се постигат значителни резултати в научното познание и в 
конкретните практически действия. 

 
Посвещение 

За огромно съжаление на нашия екип, изгубихме един на-
истина достоен човек, а именно доц. д-р Драгомир Генов, член на 
екипа, който почина на 17.02.2022 г. Той беше наш ментор, дви-
гател, наставник, съмишленик! Думите са малко, за да изразим 
огромната мъка на екипа. За съжаление изгубихме много качест-
вен и достоен човек! 

Щастливи сме, че имахме честта и удоволствието да го поз-
наваме, да черпим от неговите знания, да получаваме критични 
бележки и конструктивни съвети. Благодарение на неговата идея и 
енергия нашият екип просъществува, обединихме се около обща 
кауза, в която да допринесем със съвместните си усилия. За доц. 
Генов беше огромно щастие, че спечелихме проекта. Неведнъж е 
споделял, че си посвещава цялото време и енергия на този проект и 
неговото успешно завършване. Да почива в мир доц. Генов и свет-
лина за душата му! 

Посвещаваме тази книга в памет на доц. д-р Драгомир Генов. 
  



8 

ОРГАНИЗАЦИЯ НА КНИГАТА 

 
Книгата е структурирана в пет глави, като логиката на из-

ложението кореспондира със заглавието на проекта, а именно: 
Икономически измерения на пандемията COVID-19: въздействи-
ето на психологически, правни и социално-политически фактори 
и подходи за преодоляване на техните отрицателни ефекти.  

Книгата не претендира за изчерпателност, тъй като голяма 
част от проведените изследвания на микро екипите от проекта са 
публикувани в отделни научни статии, студии и доклади на меж-
дународни научни конференции. Във всяка глава са посочени 
авторите на текста и са дадени препратки към други публикации, 
които са в контекста на изследването по проекта. Целта е книгата 
да представи практично и ясно обобщение на икономически, пси-
хологически, правни и социално-политически аспекти на панде-
мията, както и мерки за възстановяване на икономиката и прео-
доляване на социалните и финансовите последици от пандемията 
и ограниченията, наложени във връзка с нея.  

Авторите се стремят да представят балансиран поглед меж-
ду литературен обзор и емпирични анализи.  

В заключение, в тази книга авторите включват към отдел-
ните тематични направления експертни дискусии, статистически 
анализи, заключения и препоръки за бъдещи изследвания в кон-
текста на пандемията и препратки към вече публикувани ста-
тии/доклади на екипа с цел постигането на по-голяма завърше-
ност на изложението.  
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БЛАГОДАРНОСТИ 

Доц. д-р Мина Ангелова 
ръководител на проекта и научен редактор 
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връзка с изпълнението на плана от задачи има голяма стойност за 
нашия общ проект. Заедно показахме, че можем повече! 

Искам да благодаря и на редица външни експерти, които 
допринесоха с полезни предложения и препоръки за структури-
рането на този научен продукт. 

От името на целия екип изказвам огромната си благодар-
ност към Фонд научни изследвания, които оцениха високо и фи-
нансираха нашето проекто-предложение за участие в обявения 
през 2020 г. конкурс. Надяваме се, че нашите усилия ще доприне-
сат за преодоляване последствията от пандемията и изграждане 
на адекватни стратегии за справяне с подобни предизвикателства 
в бъдеще. 
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вяват и насърчават. 
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РЕЗЮМЕ 

Разпространението на COVID-19 и прилаганите мерки до-
ведоха до засилване ролята на науката и възможността да се изг-
ради концептуален модел и съответно стратегия на национално 
ниво, която адекватно да се прилага за предотвратяване и/или 
бързо преодоляване на последиците от такъв тип кризи. С особе-
на значимост при създаването на устойчив икономически следк-
ризисен модел са проблемите в личностен план и ефектите за 
психичното здраве на българските граждани. Общественото пси-
хично здраве влияе пряко върху качеството на човешкия капитал, 
а оттам и на предпоставките за предприемачество и активна тру-
дова дейност. Сериозна заплаха за българската държава е въз-
можността от нова миграционна вълна от хора, които нямат вяра 
в националните институции, механизми и икономически мерки, 
като именно това ще са причините да търсят реализация и ста-
билност в други държави от ЕС. Настоящата книга има три вза-
имно свързани цели: 

• установяване на въздействието на психологическите, 
правните и социално-политическите фактори върху ико-
номиката и в частност върху предприемачеството и 
предприемаческата инициатива; 

• създаване на Стратегия за преодоляване последствията 
от пандемията, която да бъде предоставена на отговор-
ните институции на централната и местна власт; 

• разработване на концептуален модел за преодоляване на 
последиците върху икономиката при възникването на 
подобен тип кризи. 

Обект на изследване са гражданите и бизнесът в България. 
Предмет от една страна, са ефектите и последствията от пандеми-
ята COVID-19 върху политическата, икономическата и социална-
та система в България и психичното здраве на хората, а от друга 
страна, е оценката на ефективността на предприетите публични 
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политики за преодоляване на пандемията и за насърчаване на 
икономическата активност и възстановяване нормалността на 
всекидневния живот на хората. На базата на индуктивния подход 
като изходна ситуация са разгледани последствията от едно гло-
бално заболяване и натрупването на няколко световни кризи, 
които взаимно си влияят. 

Проектът предвижда изследване на обект, който се разгръ-
ща в пространството и времето, който е изключително динамичен 
и в голяма степен трудно предсказуем. Три са основните изследо-
вателски хипотези, а именно: 

Първа хипотеза. COVID-19 оказва съществен неблагоприя-
тен ефект върху психичното здраве, качеството на човешкия ка-
питал, предприемачеството, а оттам и върху предприемаческата 
инициатива в България. Посочената хипотеза се допълва от след-
ните под тези: 1) Персоналните психологически аспекти на пан-
демията оказват най-сериозен ефект върху предприемаческата 
инициатива; 2) Персоналните психологически аспекти на панде-
мията намаляват мотивацията и ефективността на човешките 
ресурси, което рефлектира върху функционирането на предприя-
тията; 3) Негативният ефект от психологическите аспекти на пан-
демията се подсилват от недостатъчната подкрепа на държавата 
за бизнеса, обективирана в нормативни актове; 4) Неподходящата 
политическа комуникация засилва ефекта от психологическите и 
юридическите аспекти; 5) Липсата на унифицирана подкрепа от 
ЕС за предприемачите с цел преодоляване на последствията от 
COVID-19 още в началото на пандемията засилва недоверието и 
осуетява предприемаческата инициатива. 

Втора хипотеза. Осигуряването на нарочна подкрепа за 
предприемачество и предприемаческа инициатива от държавата 
и/или ЕС ще има положителен психологически ефект върху дове-
рието на гражданите в институциите и върху мотивацията за 
предприемаческа инициатива. 
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Трета хипотеза. Съществува пропорционална връзка меж-
ду предприетите в България мерки за преодоляване на кризата и 
конкурентоспособността на бизнеса. 

За постигането на изследователската цел се използва широк 
набор от подходи и методи, сред които исторически подход, ана-
лиз на съдържанието, вторична обработка на емпирични данни, 
експертни оценки, неструктурирани интервюта, фокус групи, 
онлайн анкети, обработка на събраните данни със специализиран 
софтуер, триангулация. 

В този смисъл разработването на гъвкава методология за 
управление на извънредни ситуации и концептуален модел за 
имплементиране на посткризисните мерки на национално, персо-
нално и фирмено равнище, изисква интердисциплинарна експер-
тиза. Посоченото обуславя включването в екипа на настоящия 
проект на експерти в сферата на предприемачеството, управлени-
ето, политическите науки, психологията, правото, икономически-
те науки и на изследователи на бизнес средата. Посоченото дава 
възможност да се проучат изведените въздействия и на основа 
получените резултати да се създаде гъвкава методология и кон-
цептуален модел, които да имат универсално приложение и въз-
можности за адаптация към различен контекст. 

От една страна, гъвкавата методология за управление на 
извънредни ситуации и концептуалният модел за преодоляване 
на последиците върху икономиката при възникване на подобен 
тип кризи следва да бъдат максимално всеобхватни. Разработена-
та методология и методически положения за диагностичен анализ 
ще осигурят постигането на валидни резултати. От друга страна, 
гъвкавите методологии за управление на проекти и процесно уп-
равление като Lean Startup, Agile, Scrum, Design thinking, User 
Centricity все повече се използват в различни сектори на иконо-
миката. Резултатите от тяхното прилагане водят до повишаване 
на иновационната ефективност и активност. В контекста на това, 
гъвкавите методологии са изследвани от научна гледна точка, 
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като се вземат под внимание тяхното приложение и успехи в ин-
дустрията на информационните и комуникационните технологии. 
За да се постигне тази цел, е разработена гъвкава методология за 
изследване на обществените нагласи за имплементиране на мерки 
на национално, персонално и фирмено равнище. 

В проекта се разглеждат три измерения, а именно полити-
ческо, гражданско и бизнес равнище, което е предпоставка поло-
жените усилия на екипа да имат положително отражение на на-
ционално ниво в България. 

 
КЛЮЧОВИ ДУМИ 
 

COVID-19, Икономика, Психология, Политика, Право, 
Пандемия, България. 
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ВЪВЕДЕНИЕ 

от научните редактори 

доц. д-р Мина Ангелова 
доц. д-р Даниела Пастармаджиева 

 
Темата на книгата заема централно място в дискусии, изс-

ледвания и организационни дейности, свързани с процеса на уп-
равление на обществата в условията на пандемия. Това играе 
съществена роля в българската икономическа среда, както и в 
националните стратегии за икономически растеж. 

Важно е да се прави разлика между икономическите сла-
бости, произтичащи от COVID-19, и тези, вкоренени във факто-
ри, които оказват влияние преди пандемията. Отрицателните 
ефекти от COVID-19 върху икономиката могат да бъдат преки и 
косвени. Целта на книгата е чрез широка интердисциплинарност 
да се идентифицират фактори от двете категории, което наред с 
поставените цели определя значимостта на изследването. 

Темата за пандемията от COVID-19 ангажира вниманието 
на хора от всички континенти и има икономически, здравни, по-
литически, социални, психологически и културни измерения. 
Поставя много въпроси на дневен ред, но най-важен е подходът, 
който правителствата трябва да предприемат, за да преодолеят 
последиците от пандемията. От една страна, този подход трябва 
да отчита психологическите, правните и социално-политическите 
фактори, специфични за всяко общество, но от друга страна тряб-
ва да има обща рамка, която позволява съгласуваност между 
държавите. Това е особено вярно в сферата на икономиката, къ-
дето преодоляването на последиците от COVID-19 зависи от мно-
го външни фактори. Ангажираността към тези проблеми е от 
подчертано значение за страните-членки на Европейския съюз, 
към който принадлежи и България. 



16 

В личен план глобалната пандемия от COVID-19 и всеобх-
ватните мерки, предприети за ограничаването ѝ в страни по света, 
доведоха до значителни промени в ежедневието на хората. Те 
поставят на изпитание установените във времето модели на соци-
ално, професионално и семейно функциониране. От една страна, 
на индивидуално психическо ниво това неминуемо води до по-
вишени нива на стрес и засилване на негативни емоционални 
преживявания и състояния като тревожност, страх, гняв, депре-
сия и други. От друга страна, изправянето пред такива сериозни 
предизвикателства може да създаде мотивация за преосмисляне 
на важни житейски приоритети, за преоткриване на значими, но 
пренебрегвани нужди и изисквания в нормални обстоятелства. Не 
на последно място, социалните промени, настъпили в резултат на 
пандемията, засягат взаимоотношенията в семейството, както и 
поведението и взаимоотношенията в организацията на бизнеса и 
в управлението на бизнес дейностите. 

В икономически и финансов план влиянието на пандемията 
от COVID-19 в България върху пазара на труда, икономическата 
активност, бедността и неравенството нараства стабилно и оказва 
натиск върху правителството. Случващото се може да се опреде-
ли като постоянно търсене на баланс между необходимостта от 
„рестартиране“ на националната икономика – за избягване на 
социални вълнения и фалити – и предотвратяване на втора вълна 
на пандемията. Според нас това е критичен момент, тъй като 
опасността от забавяне на растежа е възможността икономичес-
ката криза да се пренесе във финансовата система. Възможна е и 
друга перспектива – изследване на условията, които могат да 
поддържат кризата в една подсистема. По време на пандемията се 
случиха следните основни събития, характеризиращи финансови-
те пазари: 1) най-големият еднодневен спад (11%) в историята на 
европейския STOXX Europe 600; 2) най-големият еднодневен спад 
(9%) на Dow Jones (^ DJI) през последните 33 години; 3) най-
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голямото седмично увеличение (11%) на S&P 500 и (12%) на Dow 
Jones от 1974 г. насам. 

Що се отнася до политическата сфера и в частност Бълга-
рия като част от ЕС, независимо от основата на структурата и 
функционирането на ЕС, има нещо като връщане на национална-
та държава, възстановяване на държавните граници, поставяне 
под въпрос на демокрацията. Освен това политическите действия 
на държавите по отношение на пандемията могат да бъдат кате-
горизирани в две основни групи – проактивни и реактивни. Ня-
кои от тях наложиха строги ограничения веднага щом се появиха 
първите случаи в страната, докато други изчакаха пандемията да 
се разпространи, преди да започнат политическа реакция. Смята-
ме, че подходите на отделните държави и тяхното съобразяване 
както с обективните условия, така и с уважението към гражданс-
кото общество са от решаващо значение за последващото прео-
доляване на кризата. 

В книгата са представени части от проведените фундамен-
тални изследвания в съответствие с Националната стратегия за 
развитие на научните изследвания в Република България 2017 – 
2030 г. (наричана по-нататък Стратегията). 

Книгата има потенциала да отговори главно на три от об-
ществените предизвикателства, посочени в Стратегията, а именно: 

– повишаване на конкурентоспособността и производи-
телността на икономиката в съответствие с тематичните 
области на Иновационната стратегия за интелигентна 
специализация на Република България 2014 – 2020 
(ИССС) – идентифициране на негативните ефекти от 
COVID-19 и изграждане на концептуален модел за прео-
доляването им ще допринесат, тъй като разработеният 
модел ще бъде универсален и ще подпомага бизнеса от 
Южен централен район, където е позициониран ПУ 
„Паисий Хилендарски“ (ПУ). 
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– социално развитие, справяне с демографския проблем и 
намаляване на бедността – идентифициране на конкрет-
ни социални предизвикателства, свързани с пандемията, 
които могат да бъдат основа за тяхното разрешаване и 
по този начин да доведат до развитие на обществото в 
тази област. 

– национална сигурност – конфликтът между политики и 
обществени нагласи може да доведе до социално напре-
жение, политическа нестабилност и дори да застраши 
националната сигурност. Предоставянето на данни за 
обществените нагласи към действията, предприети в 
контекста на пандемията, ще помогне на правителствата 
да предприемат превантивни мерки. 

Темата на книгата отговаря на регионалния баланс на наука-
та, заложен в Стратегията. Той е в съответствие с ИСИС. ПУ се 
намира в Южен централен район, като във връзка с Обществените 
науки се отчита, че има „значителна концентрация на научна инф-
раструктура в областта на социалните и хуманитарните науки в 
столицата и повече средства трябва да бъдат насочени към регио-
нално ниво“. Визията на ИСИС е България да направи качествен 
скок напре в иновативното си представяне на ниво ЕС за справяне 
с обществените предизвикателства в областта на демографията 
(намаляване на изтичането на мозъци, привличане на успешни 
българи, стимулиране на младежкото предприемачество), устой-
чивото развитие, интелектуалния капитал и здравето на нацията. 
Последното съответства на основните изследвания, които са пред-
ставени в книгата. В подкрепа на горепосоченото, предложената 
книга е част от стратегическите насоки за научни пробиви и тема-
тични области на ИСИС, идентифицирани като приоритетни и с 
наличен капацитет за интелигентна специализация. 

Според Стратегията научните изследвания трябва да подпо-
магат „публичната администрация и по-специално така наречените 
лица, вземащи решения“, а специфична цел 10 призовава за „Ин-
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тензифициране на връзките между науката и образованието, биз-
неса, правителството и обществото като цяло“. Резултатите, предс-
тавени в книгата, ще подпомогнат публичните власти, като им 
предоставят научно обоснована и изпитана методология, която ще 
им даде концептуален модел и механизми за преодоляване на нега-
тивните ефекти върху икономиката при подобни кризи. 

Целите, заложени в програмата на ЕС Хоризонт 2020, са на-
сочени към намиране на решения на обществените предизвикател-
ства, а именно научни постижения, създаване на водеща индустрия 
и търсене на решения на обществени предизвикателства. Целите 
на тази книга са в съответствие с последните, тъй като е поставен 
фокус да идентифицира широк кръг от причини и да предложи 
решение на обществените предизвикателства, свързани с иконо-
мическото развитие в контекста на пандемията от COVID-19. Тъй 
като това е предизвикателство, което е в процес на възникване, 
действията на екипа от автори са проактивни, насочени към бъде-
щето, а не реактивни. В този смисъл целта на книгата е в пълно 
съответствие с разпоредбите на Закона за насърчаване на научните 
изследвания и в частност по отношение на решаването на важни 
проблеми в областта на социалните процеси, сигурността и иконо-
миката. Изследванията на екипа по темата могат да бъдат продъл-
жени в Рамковата програма на ЕС за наука и иновации и в Опера-
тивна програма Развитие на човешките ресурси с възможност за 
повишаване на компетентността и качеството на човешкия капитал 
в България. Екипът учени е съставен от опитни преподаватели, 
като в партньорство със специалистите от Института по психоло-
гия (МВР) и Софийския университет „Св. Климент Охридски“ 
могат да се организират специфични обучения и модули. 

За постигането на поставената цел са изпълнени следните 
изследователски задачи: 

1) Преглед на научната литература, генерирана във връзка 
с пандемията от COVID-19 в социалните науки; 
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2) Извеждане на концептуалната рамка на основните поня-
тия, свързани с темата на книгата, включително предп-
риемачество, управление на кризи, извънредно положе-
ние и други. Преглед на литературата по темите, вклю-
чително преглед на основни трудове и най-новите пуб-
ликации (от последните 5 години); 

3) Правен анализ и извеждане на основни положения от 
стратегически документи на България и ЕС, касаещи 
кризисни ситуации (епидемиологични, икономически и 
други аспекти) и предприетите нормативни решения в 
условията на COVID-19; 

4) Проучване на опита на страните от ЕС в прилагането на 
мерки за противодействие на кризата, причинена от 
COVID-19, пряко или косвено свързани с предприема-
чеството; 

5) Проучване на вече проведени изследвания върху психо-
логическите последици от пандемията от COVID-19 и 
разработване на адаптивен модел за изследване на тези 
последствия; 

6) Проучване на опита на предприемачи от страни-членки 
на ЕС за преосмисляне на организацията на тяхната ра-
бота чрез използване на информационни и комуникаци-
онни технологии и как промяната на стереотипа на ра-
бота се отразява на индивидуално, екипно и организаци-
онно ниво. Също така проучване на предприетите мерки 
за преодоляване на евентуална демотивация сред служи-
телите след пандемията от COVID-19; 

7) Количествена оценка на връзката между пандемията от 
COVID-19 и икономическото развитие, което включва 
пазара на труда, икономическата активност, конкурен-
тоспособността и иновациите, бедността и неравенство-
то в ЕС27 и България. Тази задача включва също така 
преглед и анализ на въздействието на външните фактори 
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върху икономическия цикъл чрез основни теоретични 
постановки и емпирични изследвания в областта, както 
и анализ на въздействието на мерките върху политиките. 
Изследвани са механизмите и начините за формиране и 
реализиране на реални бизнес стратегии в условия на 
риск и несигурност; 

8) Изследване на влиянието на действията на правителст-
вата и централните банки върху финансовите пазари. 
Анализ и сравнение на краткосрочната реакция на паза-
рите при обявяването на конкретни мерки (финансова 
помощ за бизнеса, намаляване на лихвените проценти, 
закупуване на финансови инструменти, количествени 
улеснения и други). Клъстерен анализ на страни във 
връзка с тяхната фискална и парична политика и нейно-
то въздействие върху финансовите пазари; 

9) Сравнителен политически анализ на подходите на пра-
вителствата на страните-членки на ЕС при комуникира-
не на кризата и мерките с обществеността. Идентифици-
ране на динамиката в доверието на гражданите към пра-
вителството и одобрението на въведените мерки и изб-
рания подход; 

10) Разработване на методология за емпирично изследване 
на базата на предварителното проучване; 

11) Провеждане на задълбочени интервюта с експерти в об-
ластта на психологията, политическите науки, управле-
нието, сигурността и икономиката във връзка с основна-
та цел на проекта; 

12) Провеждане на проучвания в България с граждани и 
представители на бизнеса (задълбочени интервюта, фо-
кус групи, онлайн анкети); 

13) Анализ, сравнение и систематизиране на резултатите; 
14) Финализиране на гъвкавата методология и концептуал-

ния модел въз основа на получените резултати; 
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15) Изграждане на Национална стратегия за съживяване на 
икономиката и преодоляване на социалните и финансо-
ви последици от пандемията чрез насърчаване на предп-
риемачеството. 

Спецификата на проучвания обект налага изследването да се 
извършва от интердисциплинарен екип. Членовете на екипа при-
тежават опит и научни публикации, свързани с целта на настояща-
та книга. Квалификацията на авторите е представена в техните 
професионални биографии (https://lsr-covid19.com/?page_id = 29). 

Докато работи по настоящата книга, изследователският 
екип спазва основните принципи на Европейския кодекс за пове-
дение за почтеност в научните изследвания, а именно: 

• Надеждност при осигуряване на качеството на изследва-
нето, отразено в дизайна, методологията, анализа и из-
ползването на ресурсите. 

• Честност при разработването, предприемането, прегле-
да, докладването и съобщаването на изследвания по 
прозрачен, честен, пълен и безпристрастен начин. 

• Уважение към колегите, участниците в изследванията, 
обществото, екосистемите, културното наследство и 
околната среда. 

• Отговорност за изследването от идеята до публикуване-
то, за неговото управление и организация, за обучение, 
надзор и наставничество, както и за по-широкото му 
въздействие. 

Успоредно с това се спазват насоките и добрите практики, 
предложени от фонд „Научни изследвания“. 

Настоящият научен продукт не е свързан с никакви меди-
цински въпроси или изследвания върху животни. 
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ГЛАВА I 

ИКОНОМИЧЕСКИ ИЗМЕРЕНИЯ  
НА ПАНДЕМИЯТА COVID-19 

ДОЦ. Д-Р СТЕФАН РАЙЧЕВ, ДОЦ. Д-Р ДОБРИНКА СТОЯНОВА, 
ДОЦ. Д-Р БЛАГА МАДЖУРОВА 

 

1.1. ПОЛИТИКИ (ФИСКАЛНА И МОНЕТАРНА)  
ЗА ПРЕОДОЛЯВАНЕ НА ЕФЕКТИТЕ  
ОТ ПАНДЕМИЯТА COVID-19  

Пандемията от COVID-19 засяга световната макрорамка, 
стабилността на макроикономическата система и растежа. За 
справяне с този външен шок за икономиката се налага подходящ 
избор на инструменти, които са част от макроикономическата 
политика. Синергичното и ефективно използване на фискалната и 
паричната политика с управлението на дълга и политиката на 
обменния курс са предпоставка за по-бързото преодоляване на 
негативните ефекти от COVID-19. 

Поради тази причина анализът на литературата е свързан с 
оценка на фискалните и монетарни политики с цел преодоляване 
на кризата от пандемията от Ковид- 19. 

Това дава възможност да се очертаят предизвикателствата, 
ефектите на приложените мерки, както и силата на влияние на 
пандемията като външен икономически шок. 

При фискалните мерки една група автори разглежда и тър-
си отговор на въпроса кой е най-ефективният инструмент за 
справяне с последиците от кризата. Основно анализите са инсти-
туционални (ECB, 2021), (ЕК, 2020) и (ОИСР, 2020). Анализират 
действията на фискалните мерки върху частния сектор и дали 
предприетите дейности са дали резултат. Авторите са Kohlscheen, 
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E., B. Mojon, and D. Rees (2020), Ludvigson, S. C., S. Ma, and S. Ng 
(2020), Mongey, S., L. Pilossoph, and A. Weinberg (2020), Muller, T. 
and T. Schulten (2020), Pisch, F. (2020). Sforza, A. and M. Steininger 
(2020). Thissen, M., O. Ivanova, G. Mandras, and T. Husby (2019). 
Мерките, предприети от държавите, се разделят в две категории: 
бюджетни мерки, които обикновено имат незабавен ефект върху 
бюджетното салдо, и мерки за ликвидност, които обикновено не 
оказват непосредствено влияние върху бюджетното салдо през 
годината, през която се прилагат, но предполагат условни задъл-
жения, които могат да повлияят на фискалните позиции. Тези два 
вида фискални мерки засягат както разходната, така и приходната 
част на държавните бюджети. Като най-използвани фискални 
инструменти са трансферите в т.ч. безвъзмездните помощи към 
домакинства и фирмите (Elgin, 2020). 

Частните инвестиции остават отрицателни през първите де-
вет месеца на 2020 г., докато инвестициите в публичния сектор 
нарастват устойчиво. Експортът към трети страни продължава да 
се колебае. Очакваният спад на реалния БВП е с 4,9% през 2020 г. 
на ЕС. Евентуално повторно отваряне на икономиката трябва 
осигурява тласък на потреблението и инвестициите във втората 
половина на 2021 г. (ЕК, 2021), но въпреки това няма да може да 
се възстанови на предкризисното равнище. Следва да се отбеле-
жи, че и излизането от икономическата криза няма да е равно-
мерно за всички държави членки, а ще зависи от „адаптивността 
и структурата на икономиката и от способността ѝ да реагира с 
водещи до стабилизиране политики“ (ЕК, 2020). 

Тежестта и особеностите на кризата с COVID-19, като тър-
сенето и предлагането, са значително засегнати, по-специално по 
време на фазите на блокиране, и изискват използването на значи-
телни дискреционни мерки за фискална подкрепа. Широк набор 
от дискреционни фискални инструменти бяха въведени или обя-
вени през 2020 г. Реакциите на фискалната политика бяха несрав-
ними по размер и обхват, тъй като пандемията COVID-19 и ней-
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ните икономически последици поставиха специфични предизви-
кателства, водещи до отговори на фискалната политика с мно-
жество действия (ЕЦБ, 2021) От друга страна, фискалната поли-
тика е ограничена от размерите на публичния дълг (WTO, 2020). 

Прави впечатление, че самите фискални мерки търпят про-
мяна между 2020 и 2021 г. Новите дискреционни мерки, включе-
ни в бюджетите за 2021 г. са насочени към политиките за иконо-
мическо стимулиране, като по-голям дял е свързан с публичните 
инвестиции и данъчните мерки. Освен това стимулът през 2021 г. 
ще зависи от степента, до която държавите-членки ще могат да 
усвояват средства от новия инструмент на ЕС. 

Основният проблем е ликвидността на фирмите. Отговорът 
чрез фискалните мерки е свързан с данъците, по-специално отла-
гане на данъци, които не се очаква да окажат съществено въз-
действие върху бюджетното салдо. Много рано в пандемията 
всички страни в еврозоната взеха мерки за облекчаване на неза-
бавните данъчни плащания на фирми, силно засегнати от забаве-
ните или блокирани обороти. Обикновено такива мерки не нама-
ляват общите данъчни задължения на фирмите, но пренасят дати-
те на плащане към по-късни етапи, като по този начин осигуряват 
допълнителна ликвидност на фирмите. Тези мерки включват от-
лагане на данъци (ДДС, корпоративни данъци и данъци върху 
доходите на физически лица и социални вноски), намаление на 
авансовите вноски за корпоративен данък (тъй като изчисляване-
то на плащанията за корпоративен данък за текущата година се 
основава предимно на резултата от миналата година) и ускорява-
не на възстановяването на данъци и просрочени задължения или 
спиране на изпълнителните мерки. В повечето страни размерите 
на отсрочени данъци възлизат между 0,5% и 2% от БВП и в ня-
колко случая са много значителни, достигайки близо 8% от БВП 
в случая с Люксембург, за 2021 г. (ЕЦБ, 2021) Въпреки това, об-
щият ефект на тези мерки върху бюджетното салдо през 2020 г. е 
сравнително малък поради факта, че в повечето страни плащане-
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то на отсрочените данъци се дължи през втората половина на 
същата година и, дори ако плащането е отложено за следващите 
години, очакваните приходи се начисляват към годината, през 
която е възникнало данъчното задължение (ЕЦБ, 2021). Мерките 
за ликвидност, свързани с данъците, са ефективен инструмент за 
увеличаване на ликвидността на фирмите. Тъй като данъчните 
задължения обикновено реагират само със забавяне на промените 
в приходите, такива данъчни мерки служат като стабилизатор за 
печалбите на фирмите.  

Докато почти всички държави предоставиха подкрепа на 
фирмите под формата на гаранции по заеми и частично споделяне 
на разходите за заплати в контекста и на схеми за краткосрочно 
работно време, фиксираните разходи все още могат да доведат до 
недостиг на ликвидност, които, ако не са правилно управлявани, в 
крайна сметка може да доведат до неплатежоспособност на фир-
мите и излизане от пазара. Правителствата обаче са изправени 
пред компромис между бързото и небюрократично предоставяне 
на спешна помощ и избягването на неочаквани печалби за предп-
риятията и измамите, от друга. Няколко държави избраха да пре-
доставят схеми за директна подкрепа за фирмите на ранен етап, 
най-вече Германия, която предостави няколко програми за спешна 
помощ на малки фирми и самонаетите във всички сектори, изпра-
вени пред заплаха за тяхното съществуване. По-късно други стра-
ни инициираха програми за частична компенсация на загубите, 
възникнали по време на блокирането, които често бяха свързани 
със специфични постоянни разходи на компании или загуби от 
оборот. В няколко държави такива мерки бяха подновени през есен-
та, за да компенсират фирмите, засегнати от частичните блокировки 
в отговор на втората вълна на пандемията. На ранен етап няколко 
държави предоставиха субсидии на самостоятелно заети лица или 
други работници, които не бяха достатъчно обхванати от съществу-
ващите национални системи за социално осигуряване. Тези транс-
фери обаче обикновено са доста ограничени, тъй като те просто 
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служат като социална помощ под формата на заместващ доход и не 
покриват оперативните разходи. Държавите-членки са обещали 
значителни суми за капиталови инжекции на фирми, което може да 
доведе до допълнителни фискални разходи в бъдеще. В ранните 
етапи на кризата няколко правителства предприеха предоставянето 
на значителни суми за капиталови инжекции на фирми (например 
3% от БВП в Германия и 0,9% от БВП във Франция) и облекчаване 
на правилата за държавна помощ, което има за цел да улесни река-
питализацията на по-големите фирми (Sachverständigenrat zur 
Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung, 2020/2021). 
Съществува обаче риск да възникнат фискални и икономически 
разходи, ако компаниите, които вече са били в недобро състояние 
преди кризата да бъдат изкуствено поддържани, като възпрепятст-
ват структурните промени. Освен това такива мерки за държавна 
помощ трябва да отговорят на опасенията, свързани с конкуренци-
ята, тъй като различните подходи в отделните държави могат да 
увредят единния пазар. Поради това Комисията одобри последните 
сделки при определени условия, като например те се предприемат, 
ако държавата има надеждна стратегия за излизане. Освен чисто 
бюджетните мерки не може да се пренебрегнат и структурните 
мерки за подкрепа, които имат за цел да помогнат на МСП да се 
адаптират към променената бизнес среда и да изградят устойчи-
вост. Те включват: подкрепа за дигитализация, включително за 
дистанционна работа и електронни продажби; подкрепа за инова-
ции и технологично развитие. В някои случаи тези политики се 
фокусират върху иновации, свързани с пандемията, в други случаи 
върху подкрепа за по-широка конкурентоспособност, вкл. и върху 
зеления преход; поддръжка за повишаване на квалификацията и 
преквалификация; поддръжка за стартиращи фирми (ОИСР, 2021).  

Към фискалните мерки сериозно внимание се обръща на па-
зара на труда от множество анализи на МОТ (ILO, 2021) относно 
мерките, въздействието им, резултати. С международната подкрепа-
та на общността, страните трябва да действат бързо да укрепят ико-
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номиките си и да защитят работните места и доходи, като се вземат 
предвид специфичните рискове от определени групи. В тази връзка 
МОТ (2021) отделя четири стълба за отговор на COVID кризата, 
както и се прави анализ на всяка държава член на МОТ:  

1) Стимулиране на икономиката и заетостта – Кризата 
с COVID-19 влияе както на търсенето, така и на предлагането на 
пазара на труда, и има големи последици за целта да се осигури 
пълна заетост и достоен труд. По-специално, кризата тласка мно-
го семейства към бедност и увеличава съществуващите неравенс-
тва. Поради това са нужни незабавни стимулиращи пакети за 
насърчаване на създаването на работни места в стратегически 
сектори; възстановяване на благоприятна бизнес среда и засилва-
не на растежа на производителността; диверсифициране на ико-
номиката и насърчаване на структурна трансформация, като се 
използва вече достигнатият технологичен напредък. Ако обаче 
процентът на заболеваемостта започне да нараства отново, веро-
ятно ще доведе до предпазливост при харчене от страна на пот-
ребителите и до ниски инвестиции от страна на фирмите. Комби-
нираният ефект от последното ще бъде по-слабо търсене и по-
ниски нива на производство и заетост. Тези поведенчески проме-
ни вероятно ще бъдат дълготрайни. Важно е да се обмисли прие-
мането на мерки за възстановяване на доверието на потребители-
те и бизнеса, които са от съществено значение за предотвратяване 
на икономическа депресия и ускоряване на възстановяването. 
Освен фискалните мерки, инвестирането в публични програми за 
заетост може да бъде ефективна част от реакцията на кризата в 
развиващите се страни, особено ако такива програми са адапти-
рани да намалят рисковете за здравето, свързани с COVID 19. 
При липса на силна система за социална защита тези интервен-
ции могат да осигурят работа и доходи за голям брой безработни 
и неформални работници, засегнати от кризата, като им позволят 
да останат икономически активни. Освен това публичните прог-
рами за заетост могат да отговорят на различни мултисекторни 
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нужди като например грижи, възстановяване на околната среда и 
инфраструктура на общността.  

2) Подпомагане на предприятия, работни места и дохо-
ди – Усилията за ограничаване на разпространението на вируса 
нарушиха производствените потоци, предизвикаха спад в търсе-
нето на стоки и услуги извън първа необходимост и принудиха 
предприятията по света да преустановят или намалят операциите. 
Поради това мерките, които са обособени, са разширяване на 
социалната защита за всички. Също така и прилагане меки за 
задържане на заетост, осигуряване на финансово, данъчно и дру-
го облекчение за предприятията.  

3) Защита на работниците и работното място – Дока-
то много хора са загубили работата и доходите си, много други 
продължават да работят. Гарантирането, че работата може да се 
извършва безопасно, е споделен приоритет. Предприетите мерки 
включват засилване на безопасните условия на труд. Адаптират 
се непрекъснато работните условия (напр. работа от разстояние). 
От изключителна важност е предотвратяването на дискримина-
ция и изключване, както и осигуряване на здравен достъп за 
всички. Разшири се и достъпът до платен отпуск.  

4) Социален диалог – Поуките от предишни глобални кри-
зи показаха, че правителствата сами не могат да се справят с пре-
дизвикателствата, произтичащи от силни сътресения. Още със 
зараждането на темата за промяната на природата на работните 
места се обърна специално внимание. Трябва да продължи да се 
укрепва капацитетът и устойчивостта на работодателски и работ-
нически организации, на правителствата, на колективното дого-
варяне и трудови отношения, както и възстановяване на диалога с 
институции и укрепване на процесите.  

Фискалните мерки на България не правят изключение от 
общата тенденция. Изчисляват се на приблизително на 4,5 мили-
арда лева и включват (MOT, 2021): мярката 60/40 в засегнатите 
сектори. Мярката се прилага и за предприятия, които преустано-
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виха дейността си или въведоха непълно работно време по собст-
вена инициатива, и декларираха намаление на приходите от про-
дажби с поне 20% (с изключение на тези в следните сектори: 
„Земеделие, горско стопанство и риболов“; „Финансови и застра-
хователни дейности“; „Публична администрация и отбрана; „Со-
циална сигурност“; „Образование“; „Човешко здраве и социални 
дейности“ и др.). Работодателят трябва да запази заетостта за 
период, равен на периода, за който бяха получени компенсации. 
Отложи се плащането на корпоративни данъци, както и допълни-
телни възнаграждения в Министерствата на здравеопазването, 
труда и социалната политика, вътрешните работи и отбраната, 
Агенция за социално подпомагане, Агенция по заетостта и Глав-
на инспекция по труда, което показва планиране на фискални 
антициклични дискерционни и недискреционни инструменти. 

Редица автори анализират освен общите тенденции на па-
зара на труда, но и проявленията върху пола, образованието и 
възрастта: E. Pozzan, U. Cattaneo, M. Berrios (2020). 

Монетарните мерки са концентрирани върху анализите на 
ликвидността на фирмите и стимулите на търговските банки за 
отпускане на заемен капитал с цел предотвратяване на фалити, 
както и запазване на работните места и запазване на публичния 
дълг. Паричната стабилност се превръща в компонент на финан-
совата стабилност много повече от обичайното и обратно. Под-
чертава се ролята на паричната политика по отношение на въз-
действието, което има върху решенията на кредиторите да пре-
доставят кредит и да финансират инвестиции (Addison, 2020). 

Емпиричната литература посочва, че банковите гаранциите 
са имали положителен ефект върху кредитирането в предишни 
кризи, но също така и някои възможни отрицателни стимулиращи 
ефекти, въпреки че те изглеждат по-малко вероятни при настоя-
щите обстоятелства (ЕЦБ, 2021). Моралният риск възниква, тъй 
като гаранциите намаляват стимулите на банките да проверяват и 
наблюдават качеството на заемите, което води до по-рискови 
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заеми, тъй като фирмите предприемат по-рискови проекти. В 
кризата с COVID-19 предоставянето на гаранции за заеми изг-
лежда особено ефективен инструмент за гарантиране на ликвид-
ността на фирмите, тъй като кризата засегна най-вече фирми, 
които биха били жизнеспособни и продуктивни в непандемичен 
свят. По принцип опасенията за морален риск могат да възник-
нат, ако банките заменят съществуващите проблемни заеми отп-
реди кризата с нови, гарантирани от държавата. Въпреки това, 
поради специфичните характеристики на настоящата криза, рис-
ковете, че моралният риск може да доведе до високи разходи от 
кредитиране на нежизнеспособни фирми, са по-ниски (Leaven, 
et.al., 2020). За разлика от предишни финансови кризи, този път 
икономическият шок не беше причинен от прекомерен риск, по-
ради което се приема, че проблемите с ликвидността на фирмите 
са предимно с временен характер. Освен това обширната фискал-
на подкрепа за фирмите може отчасти да компенсира загубите им 
по време на пандемията. 

Целта и на фискалната, и на паричната политики е да се за-
пази финансовата стабилност и устойчивост в период на значи-
телно нарастване на публичния дълг и ефективното преструкту-
риране на частни фирми и финанси. 

Макропруденциалните инструменти (IMF, 2020) не трябва 
да се възприемат като спешно средство за рестрикции на парич-
ното финансиране на публичния дефицит (Bruni, 2020; Borio, 
2019; Central Banking in Challenging Times. Bank for International 
Settlements, November 8, 2019; Cahuc, P., Kramarz, F. and Nevoux, 
S., Cox, Jeff. 2020; ECB. 2020c; IMF, 2020;, Kohlscheen, Benoit, 
Rees, 2020; Laeven, Schepens, Schnabel, 2020; Sachverständigenrat 
zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung, 2020). 

В паричната политика в България, както и в ЕС, основните 
усилия са към допълнително укрепване на капитала и ликвид-
ността на банките в България и включват капитализация на пъл-
ния обем на печалбата в банковата система в размер на 1,6 млрд. 
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лева. Отменя се увеличението на антицикличния капиталов бу-
фер, планирано за 2020 г. и 2021 г. с ефект в размер на 0,7 млрд. 
лева, както и се увеличава ликвидността на банковата система със 
7 млрд. лв. (ILO, 2021). 

Интерес представлява и зелената икономика, която се зася-
га все по-устойчиво при мерките за възстановяване от кризата. 
Някои изследователи считат, че точно следкризисният период е 
правилното време светът да се ориентира към устойчиво развитие 
чрез зелен преход (World Economic Forum, 2020). 

Зеленият преход чрез подобряването на околната среда и 
климата също така се разглежда и като предпоставка за подобря-
ване на здравето на общностите и съответно за намаляване на 
уязвимостта към пандемии (OECD, 2020). 

 
Заключение 

Европейският съюз и България са изправени пред безпре-
цедентен външен шок в резултат на пандемията от Covid-19. Изо-
лацията на населението доведе до рязък спад в съвкупното търсе-
не, производството, търговията, а и до рязко увеличаване на без-
работицата и същевременно намаляване на приходите, увелича-
ване на публичните дефицити, жертване на постигнатата, макар и 
минимална социална кохезия между страните членки. Всичко 
това от една страна доведе до необходимост от бързи и коорди-
нирани действия, както фискални, така и монетарни, както и до 
анализ на тяхната ефективност.  
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1.2. ЕМПИРИЧЕН АНАЛИЗ ПО ИКОНОМИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ 

Емпиричният анализ се основава на оценка на състоянието и 
динамиката на икономическата система и държавната статис-
тика. Анализът е направен чрез проследяване на динамиката на 
основните показатели в България и ЕС преди и след настъпването на 
пандемията в сравнителен анализ. Ефектът от влиянието на панде-
мията върху икономиката на България и ЕС е анализиран и посредс-
твом сравнение между прогнозираната динамика на основните по-
казатели за периода на криза и реалните стойности при настъпване-
то на пандемията. Така в сравнителен порядък е възможно ясно да 
се очертае какво би било състоянието на икономическата система в 
отсъствие на пандемията спрямо реалните стойности.  

Всичко това дава възможност да се очертаят предизвика-
телствата, ефектите на приложените мерки, както и силата на 
влияние на пандемията като външен икономически шок.  

Времева единица за анализ е тримесечието, като в зависи-
мост от целесъобразността е използвана като начална дата първо-
то тримесечие на 2017 г. и/или първото тримесечие на 2000 г. 
Като крайна дата е използвано четвъртото тримесечие на 2020 г. 
(съобразно наличните статистически данни).  

Използваната база данни за стойности на индикаторите е 
Евростат. Използваните индикатори са подбрани и свързани кон-
кретно с COVID-19. Тези статистически данни дават базова ли-
ния, спрямо която може да се измери въздействието на кризата. 0F

1 
‒ Икономически растеж (GDP Gross domestic product, 

percentage change on previous period), като изменение в 
БВП спрямо предишния период в България и ЕС за три-
месечие. 

‒ Държавен дълг (Government consolidated gross debt), като 
процент от БВП в България и ЕС за тримесечие. 

                                                      
1 https://ec.europa.eu/eurostat/web/covid-19/data  
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‒ Държавен баланс (Government deficit/surplus), като про-
цент от БВП в България и ЕС за тримесечие. 

‒ Цени на жилищата (House price index (2015 = 100)), като 
индекс 2015 = 100 в България и ЕС за тримесечие.  

‒ Производителност на труда (Labour productivity – quarterly) 
 
1.2.1. Икономически растеж 
На фиг. 1 е представена динамиката в Икономическия рас-

теж посредством промяната на БВП спрямо предишния период в 
България и ЕС за периода първо тримесечие на 2017 г. – четвърто 
тримесечие на 2020 г.  

 

 

Фигура 1. Растеж на БВП в България и ЕС  
за периода 01.2017 – 04.2020 г. 
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Данните от фиг. 1 ни показват от една страна динамиката в 
промяната на БВП в България и ЕС, а от друга големината на 
диспропорциите между тях в контекста на този показател.  

В България за периода 01.2017 – 01.2020 г. икономическият 
растеж като промяна на БВП се движи в порядъка от 0,4 до 1,3, 
със средна стойност 0,77. За периода 02.2020 – 04.2020 г. промяна-
та в БВП спрямо предишния период се движи в порядъка от –10,1 
до 4,3, със средна стойност –1,2. В ЕС за периода 01.2017 – 
04.2019 г. икономическият растеж като промяна на БВП се движи 
в порядъка от 0,1 до 0,9, със средна стойност 0,49. За периода 
02.2020 – 04.2020 г. промяната в БВП спрямо предишния период 
се движи в порядъка от –11,2 до 11,6, със средна стойност –0,85.  

Разликата между стойностите за България спрямо ЕС за пе-
риода 01.2017 – 04.2019 г. се движат в порядъка от –0,2 до 0,8, 
със средна стойност 0,31. За периода 01.2020 – 04.2020 г. разли-
ката в промяната в БВП спрямо предишния период се движи в 
порядъка от –7,3 до 3,7, със средна стойност –0,05.  

Като цяло може да се обобщи, че флуктуациите в икономи-
ческия растеж като промяна спрямо предишния период е по-
голяма в България, отколкото в ЕС в до пандемичния период, 
след което по-големи са промените в ЕС, отколкото в България. 
Или пандемичната обстановка оказва по силен ефект в ЕС, от-
колкото в България, въпреки еднаквата посока на промяна през 
пандемичните тримесечия.  

Изводите за влиянието на пандемията върху икономичес-
кия растеж се допълват от графичния анализ, визуализиран на 
фиг. 2, където са сравнени прогнозираните стойности на база 
периода 01.2017 – 04.2019 за периода 01.2020 – 04.2020 и реални-
те стойности за прогнозирания период, които са на база влияние-
то на пандемията. 
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Фигура 2. Прогнозирани и реални стойности за промяната  
в БВП в България и ЕС за периода 01.2020 – 04.2020 г. 
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Данните на фиг. 2 допълват досега направения анализ, като 
ни показват стойностите на промяната в БВП в България и ЕС в 
състояние и при липсва на пандемична обстановка. 

В България за периода 01.2020 – 04.2020 г. промяната в 
БВП спрямо предишния период би трябвало да се движи в поря-
дъка от 0,6 до 0,77, със средна стойност 0,73. В ЕС за периода 
01.2020 – 04.2020 г. промяната в БВП спрямо предишния период 
би трябвало да се движи в порядъка от 0,02 до 0,14, със средна 
стойност 0.06. Разликата в минималната, максималната и средна-
та стойност между реална и прогнозирана стойност за периода 
01.2020 – 04.2020 г. е, както следва: за България – 9,3 за мини-
мална стойност, 3,5 за максимална стойност и 0 в средна стой-
ност; за ЕС – 11 за минимална стойност, 11,46 за максимална 
стойност и 0,79 в средна стойност. 
 

1.2.2. Държавен дълг – дефицит 

На фиг. 3 е представена динамиката в държавния баланс – 
дефицит/суфицит и в държавния дълг като процент от БВП спря-
мо в България и ЕС за периода първо тримесечие на 2017 г. – 
трето тримесечие на 2020 г.  

Данните от фиг. 3 ни показват от една страна динамиката в 
държавния дефицит и дълг в България и ЕС, а от друга големина-
та на диспропорциите между тях в контекста на тези показатели. 
В България за периода 01.2017 – 04.2019 г. държавният баланс се 
движи в порядъка от 0.1 до 3,6, със средна стойност 1,75, а дър-
жавният дълг се движи в порядъка от 20,2 до 28,4, със средна 
стойност 23,5. За периода 01.2020 – 03.2020 г. по време на панде-
мична обстановка, стойностите на държавния баланс се движат в 
порядъка от –5,7 до –0,8, със средна стойност –3,66, а стойности-
те на държавния дълг в порядъка от 20,1 до 25,3, със средна стой-
ност 22,23. 
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Фигура 3. Държавен баланс и дълг в България и ЕС  

за периода 01.2017 – 04.2020 г. 
 
В ЕС за периода 01.2017 – 04.2019 г. държавният баланс се 

движи в порядъка от –1,3 до –0,2, със средна стойност –0,6, а 
държавният дълг се движи в порядъка от 77,6 до 84,2, със средна 
стойност 80,9. За периода 01.2020 – 03.2020 г. по време на панде-
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мична обстановка, стойностите на държавния баланс се движат в 
порядъка от –11,6 до –2,7, със средна стойност –6,63, а стойнос-
тите на държавния дълг в порядъка от 79,4 до 89,8, със средна 
стойност 85,63. 

Като цяло може да се обобщи, че в пандемичната обстановка 
държавният бюджет минава в дефицит и в ЕС, и в България, но 
същевременно разликата между тях ту се увеличава ту намалява. 
Държавният дълг се увеличава отново и в ЕС и в България, но съ-
щевременно разликата между тях се увеличава към по-високите 
дългове на ЕС спрямо България. Или пандемичната обстановка 
оказва по силен ефект в ЕС отколкото в България въпреки еднак-
вата посока на промяна през пандемичните тримесечия.  

Изводите за влиянието на пандемията върху държавния ба-
ланс и дълг се допълват от графичния анализ визуализиран на 
фиг. 4, където са сравнени прогнозираните стойности за разли-
ката между стойностите за България и ЕС на база периода 
01.2017 – 04.2019 за периода 01.2020 – 04.2020 и реалните стой-
ности на тази разлика за прогнозирания период.  

Данните на фиг. 4 допълват досега направения анализ, като 
ни показват стойностите на държавния баланс и дълг в България и 
ЕС в състояние и при липсва на пандемична обстановка. За перио-
да 01.2020 – 04.2020 г. разликата в държавния баланс на България 
и ЕС спрямо предишния период би трябвало да се движи в порядъ-
ка от 1,99 до 3,45, със средна стойност 2,51. В сравнение с тези 
прогнозирани стойности в отсъствието на пандемична обстановка, 
реалните стойности по време на пандемична обстановка се движат 
в порядъка от 1,4 до 5,9, със средна стойност 3,06. За периода 
01.2020 – 04.2020 г. разликата в държавния дълг на България и ЕС 
спрямо предишния период би трябвало да се движи в порядъка от 
59,34 до 59,6, със средна стойност 59,47. В сравнение с тези прог-
нозирани стойности в отсъствието на пандемична обстановка, ре-
алните стойности по време на пандемична обстановка се движат в 
порядъка от 59,3 до 66,4, със средна стойност 63,4. 
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Фигура 4. Прогнозирани и реални стойности за държавния  
баланс и дълг в България и ЕС за периода 01.2020 – 03.2020 г. 
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1.2.3. Производителност на труда 

На фиг. 5 е представена динамиката в производителността на 
труда посредством индекс 2010 = 100 в България и ЕС за периода 
първо тримесечие на 2017 г. – четвърто тримесечие на 2020 г.  

Данните от фиг. 5 ни показват от една страна динамиката в 
производителността на труда в България и ЕС, а от друга големи-
ната на диспропорциите между тях в контекста на този показател.  

В България за периода 01.2017 – 04.2019 г. производител-
ността на труда се увеличава непрекъснато от 119,9 до 128,9, със 
средна стойност 124,1. За периода 01.2020 – 04.2020 г индексът 
продължава да се увеличава от 130,7 през 01.2020, след което 
бележи спад в следващото тримесечие до 118,7, най ниската 
стойност за целия период. В следващите две тримесечия произ-
водителността на труда се увеличава до 127,6. 

 

 

Фигура 5. Производителност на труда в България и ЕС  
за периода 01.2017 – 04.2020 г. 



44 

За ЕС за периода 01.2017 – 04.2019 г. производителността на 
труда като цяло с известни минимални колебания се увеличава неп-
рекъснато от 105,2 до 107,2, със средна стойност 106,46. За периода 
01.2020 – 04.2020 г индексът бележи спад от 103,8 до 104, със сред-
на стойност 101,87. Разликата между стойностите за България спря-
мо ЕС за периода 01.2017 – 04.2019 г. се увеличават от 14.7 до 21,7, 
което показва догонващо увеличаване на производителността на 
труда в България спрямо ЕС. За периода 01.2020 – 04.2020 г. разли-
ката започва да намалява 19,5 (03,2020), от 26,9 до 23,6. 

Като цяло може да се обобщи, че промените в производител-
ността на труда е по-голяма в България, отколкото в ЕС в допанде-
мичния и в постпандемичния период. Или пандемичната обстановка 
оказва по силен ефект в България отколкото в ЕС въпреки еднаквата 
посока на промяна през пандемичните тримесечия.  

Изводите за влиянието на пандемията върху производител-
ността на труда се допълва от графичния анализ, визуализиран на 
фиг. 6, където са сравнени прогнозираните стойности на база 
периода 01.2017 – 04.2019 за периода 01.2020 – 04.2020 и реални-
те стойности за прогнозирания период, които са на база влияние-
то на пандемията. 

Данните на фиг. 6 допълват досега направения анализ, като 
ни показват производителността на труда в България и ЕС в със-
тояние и при липсва на пандемична обстановка. 

В България за периода 01.2020 – 04.2020 г. промяната в ин-
декса на жилищата би трябвало да се увеличава непрекъснато от 
129,77 за 01.2020 до 132,37 през 04.2020 г., със средна стойност 
131,07. Реалните стойности обаче показват стойности от 130,7 за 
01.2020 до 127,6 за 04.2020 и средна стойност 125,35. В ЕС за 
периода 01.2020 – 04.2020 г. промяната в индекса на жилищата 
би трябвало да се увеличава от 107,2 за 01.2020 до 107,93 през 
04.2020 г., със средна стойност 107,67. Реалните стойности обаче 
показват стойности от 103,8 за 01.2020 до 104 за 04.2020. Тези 
данни показват, че и в България и в ЕС е налице драстичен спад в 
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производителността на труда по време на пандемичната обста-
новка спрямо очакваните стойности при нейното отсъствие. 

 

 

 
Фигура 6. Прогнозирани и реални стойности  

на производителността на труда в България и ЕС  
за периода 01.2020 – 04.2020 г. 
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1.2.4. Инфлация – цени на жилищата  

На фиг. 7 е представена динамиката в цените на жилищата 
посредством индекс 2015 = 100 в България и ЕС за периода първо 
тримесечие на 2017 г. – четвърто тримесечие на 2020 г.  

Данните от фиг. 7 ни показват от една страна динамиката в 
промяната на цените на жилищата като индикатор на инфлацията 
в България и ЕС, от друга големината на диспропорциите между 
тях в контекста на този показател.  

В България за периода 01.2017 – 04.2019 г. индексът на жи-
лищата се увеличава непрекъснато от 112,66 до 133,99, със средна 
стойност 123,89. За периода 01.2020 – 04.2020 г индексът продължа-
ва да се увеличава от 135,54 до 141,23, със средна стойност 137,41.  

 

 

Фигура 7. Растеж на цените на жилищата в България и ЕС  
за периода 01.2017 – 04.2020 г. 
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За ЕС за периода 01.2017 – 04.2019 г. индексът на жилища-
та се увеличава непрекъснато от 106,86 до 122,4, със средна стой-
ност 114,67. За периода 01.2020 – 04.2020 г индексът продължава 
да се увеличава от 124,05 до 129,36, със средна стойност 126,73. 
Разликата между стойностите за България спрямо ЕС за периода 
01.2017 – 04.2019 г. се движат в порядъка от 5,8 до 11,6. За пери-
ода 01.2020 – 04.2020 г. разликата в промяната в БВП спрямо 
предишния период се движи в порядъка от 8,21 до 11,87. Като 
цяло може да се обобщи, че промените в цените на жилищата е 
по-голяма в България, отколкото в ЕС в допандемичния и в пост-
пандемичния период. Или пандемичната обстановка оказва по-
силен ефект в България, отколкото в ЕС, въпреки еднаквата посо-
ка на промяна през пандемичните тримесечия.  

Изводите за влиянието на пандемията върху цените на жи-
лищата се допълва от графичния анализ визуализиран на фиг. 8, 
където са сравнени прогнозираните стойности на база периода 
01.2017 – 04.2019 за периода 01.2020 – 04.2020 и реалните стой-
ности за прогнозирания период, които са на база влиянието на 
пандемията. 

Данните на фиг. 8 допълват досега направения анализ, като 
ни показват цените на жилищата в България и ЕС в състояние и 
при липсва на пандемична обстановка. 

В България за периода 01.2020 – 04.2020 г. промяната в ин-
декса на жилищата би трябвало да се движи от 134 за 01.2020 до 
140,9 през 04.2020 г., със средна стойност 138,4. Реалните стойности 
обаче показват стойности от 135,3 за 01.2020 до 141,2 за 04.2020. В 
ЕС за периода 01.2020 – 04.2020 г. промяната в индекса на жили-
щата би трябвало да се движи от 123,3 за 01.2020 до 127,7 през 
04.2020 г., със средна стойност 125,7. Реалните стойности обаче 
показват стойности от 124,1 за 01.2020 до 129,4 за 04.2020.  
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Фигура 8. Прогнозирани и реални стойности на индекса  
на жилищата в България и ЕС за периода 01.2020 – 04.2020 г. 
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Тези данни показват, че реалната стойност за цените на жи-
лищата е по висока от прогнозираната, като по-голяма е разлика-
та в ЕС спрямо България, което индикира за по-високи инфлаци-
онни процеси. 

 
Заключение 

На база необходимостта от изследване на влиянието на 
пандемията върху икономическата система в нейните държавни и 
социални измерения, резултатите от анализа дават възможност да 
се направят следните изводи и обобщения:  

 Като цяло може да се заключи, че под влияние на панде-
мията динамиката на основните индикатори за икономи-
ческата система стават по-волатилни и трудно управляе-
ми; 

 Ситуацията се влошава повсеместно по всички показа-
тели, въпреки опитите на България и останалите страни-
членки на ЕС да омекотят негативните ефекти посредст-
вом повишаване на държавния дефицит и дълга; 

 Няма налице ясна тенденция дали се увеличават и нама-
ляват разликите между стойностите за ЕС и България по 
основните показатели, поради големите фуктуации, кои-
то показват големи отклонения при всяко тримесечие; 

 Като цяло по-негативна е картината в ЕС поради дости-
гането на нивата от последната икономическа криза по-
категорично, отколкото в България.  

С цел популяризиране резултатите от това фундаментално 
научно изследване, екипът е публикувал другата част от изслед-
ванията си в различни издания, индексирани в първични и вто-
рични бази данни. За повече информация и завършеност на ана-
лизите може читателят да се запознае със следните материали: 

1) Madzhurova, B., Stoyanova, D., Raychev, S. (2022) 
Challenges to the economy during the Covid-19 pandemic and 
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digital transformation, IV International Scientific and Practical 
Conference „Modern Management Trends and Digital 
Economy: from Regional Development to Global Economic 
Growth“ (MTDE 2022), SHS Web Conf. Volume 141, 2022. 
DOI https://doi.org/10.1051/shsconf/202214101010 

2) Raychev, St., Stoyanova, D., Madzhurova,B. (2022) 
Industries in the Context of Globalization and Innovation – 
the World Before Covid 19. 10th International Scientific 
Conference „TechSys 2021“ – Engineering, Technologies 
and Systems AIP Conf. Proc. 2449, 070011-1–070011-6; 
https://doi.org/10.1063/5.0090784 
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ГЛАВА II 

ИНСТИТУЦИОНАЛНО НЕДОВЕРИЕ И ЛИПСА  
НА ЛИЧНО ДЕЯТЕЛСТВО КАТО ФАКТОРИ,  
ПРЕДОПРЕДЕЛЯЩИ ВЪЗНИКВАНЕТО  

НА ПСИХИЧНИ ПРОБЛЕМИ В УСЛОВИЯТА  
НА ПАНДЕМИЯТА ОТ КОРОНАВИРУС 

ГЛ. АС. Д-Р ЕЛИЦА ХРИСТОВА, Д-Р ИРИНА ЯНЕВА, 
АНДРЕЙ СИМЕОНОВ 

 

2.1. ВЪВЕДЕНИЕ 

Глобалната пандемия от коронавирус (SARS-CoV-2) изпра-
ви съвременния свят пред безпрецедентни предизвикателства във 
всички сфери на обществено-политическия, икономически и кул-
турен живот. Наложените социални ограничения в опит да се 
превентира и ограничи разпространението на заболяването ока-
заха своето негативно влияние върху обществения ред, отноше-
ния и взаимодействия в техните пазарно-икономически, финан-
сови, социални, културни, образователни, транспортни и други 
ежедневни измерения. Може да се твърди, че въпросните соци-
ални ограничения оказаха своето въздействие най-напред и 
най-силно върху психичното здраве и благополучие, психич-
ната адаптация и функциониране на хората по света. Според 
информация, публикувана на уеб-сайта на Световната здравна 
организация (World Health Organization, 2021a),  

„От гледна точка на общественото психично здраве, основ-
ното психологично въздействие [на пандемията] до момента се 
изразява в повишени нива на стрес и тревожност. С въвеждането 
на нови мерки и влияния, обаче – особено карантината и нейните 
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ефекти върху обичайните ежедневни дейности и начини на пре-
питание на много хора – може да се очаква и повишаване на усе-
щането за самота и депресия, на зловредната употреба на алкохол 
и други вещества, на самонараняващите и суицидни поведения.“ 

Горната констатация представя в синтезиран вид основните 
психични проблеми, които преживяват много хора по света в 
резултат от наложените ограничителни мерки. В немалко случаи, 
тези проблеми биха могли да прераснат и в открито психично 
заболяване (психично разстройство). Темата за влиянието на пан-
демията от коронавирус върху различни аспекти на психичното 
здраве и функциониране на индивида отдавна вече е обект на 
засилен научно-изследователски интерес, който е довел до про-
веждането и публикуването на множество емпирични изследва-
ния. Всички те са насочени към установяването на специфичните 
фактори и механизми, посредством които актуалната ситуация на 
глобална вирусна пандемия влияе върху психичното здраве и 
благополучие на хората, както и към установяването на конкрет-
ните негативни последствия, до които довежда този процес. 

 
2.1.1. Преглед на чуждестранните изследвания върху 

психичните аспекти на пандемията от коронавирус 

Пандемията от COVID-19 е идентифицирана като заплаха, 
пораждаща значителен стрес, който застрашава психичното здраве 
и благосъстоянието на много индивиди по света (Bhuiyan et al., 
2020; Brooks et al,. 2020; Satici et al., 2020). Предполага се, че стре-
сът от COVID-19 може да предизвика от леки до сериозни нива на 
психосоциални проблеми, като депресия, соматизация и тревож-
ност (Arslan & Yildirim, 2020; Bhuiyan et al., 2020; Gunnell et al., 
2020; Satici et al., 2020), лошо психично здраве (Yildirim & Arslan, 
2020), самоубийства (Gunnell et al., 2020; Bhuiyan et al., 2020; 
Mamun & Griffiths, 2020), посттравматични стресови разстройства 
(Bao et al., 2020), бърнаут сред здравните специалисти (Chen et al., 
2020), липса на психологическа гъвкавост (Çiçek et al., 2020), фи-
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зическа изолация и самота (Tanhan et al. 2020; Zandifar & Badrfam, 
2020), поведенчески проблеми (Cortese et al., 2020).  

Данни, публикувани в авторитетното медицинско списание 
„Lancet Psychiatry Journal“, базирани на здравните досиета на 236 
379 пациенти, преболедували COVID-19 основно в САЩ, показ-
ват, че рискът от тревожни разстройства се увеличава след 
COVID-19. Приведени са сериозни научни доказателства, че 1 на 
всеки 5 пациенти с диагноза COVID-19 в рамките на първите три 
месеца е диагностициран с психично разстройство като тревож-
ност, депресия или безсъние. Установено е, че хоспитализираните 
пациенти с COVID-19 по-често са диагностицирани с психични 
разстройства. Те за дълго време са склонни да изпитват безпо-
койство, страх, тъга и мъчително чувство на изолация.  

В онлайн проучване (Mækelæ et al., 2020) изследват до кол-
ко ефективни са приетите редица ограничения, до каква степен те 
се отразяват на ежедневието по време на ранната фаза на разви-
тието на огнището от COVID-19 в Бразилия, Колумбия, Герма-
ния, Израел, Норвегия и САЩ. Измервани са общата възприема-
на ефективност на собствените индивидуални реакции, тези на 
другите и на правителството, както и възприеманата ефективност 
на специфичните ограничения, възприеманото въздействие на 
тези мерки върху ежедневието, извършените защитни действия, 
възприетия риск от вируса, тревожност/страх от заразяване, чувс-
тво за овладяване на ситуацията, общ дистрес, познания за вируса 
и параноидни възприятия за пандемията. Повечето от над 2000-те 
респонденти оценяват ограниченията като ефективни. Затваряне-
то на училищата се приема като най-силно въздействащо върху 
ежедневието. Участниците, които смятат, че страната им реагира 
твърде меко, приемат риска от заразяване със SARS-CoV-2 като 
много по-висок, те са и по-притеснени и изразяват съмнение в 
способността на властите да контролират ефективно огнището на 
COVID-19. Съответно, недоволството от правителствените реак-
ции съответства на повишените нива на дистрес.  
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Арслан и сътрудници (Arslan et al., 2020) провеждат изслед-
ване сред 451 турски граждани на възраст от 18 до 65 години, за 
медииращата роля на оптимизма-песимизма и психологическата 
гъвкавост във връзката между стреса породен от коронавируса и 
психичните проблеми, които поражда. Те установяват, че стресо-
вите събития в живота, като тези, предизвикани от пандемията на 
коронавируса, оказват значително влияние върху психологическо-
то функциониране и благосъстояние на индивида и могат да бъдат 
катализатор за психични проблеми, включително тревожност, 
объркване, социално отдръпване и депресия (Yildirim & Arslan, 
2020). Индивидуални различия в психичната устойчивост (извест-
на още като резилианс), уменията за справяне и възприятията мо-
гат да повлияят на това как човек реагира на неприятните прежи-
вявания. Оптимизмът и песимизмът се схващат като важни конст-
рукти, влияещи върху справянето с неконтролируеми житейски 
събития (Nes, 2016, цит. по Yildirim & Arslan, 2020). Установено е, 
че песимизмът корелира с дезадаптивни резултати, като депресия и 
тревожност (Andersson 1996; Chang & Sanna, 2001; Kwok & Gu, 
2017; Scheier & Carver, 1992; Vickers & Vogeltanz 2000, цит. по 
Yildirim & Arslan, 2020). Липсата на психологическа гъвкавост 
значително медиира негативното въздействие на коронавирусния 
стрес върху оптимизма и песимизма на възрастните. Въпреки че 
изследванията в сферата на психичните ефекти на пандемията все 
още са ограничени, новите открития като цяло са в съответствие с 
по-ранни проучвания за връзката между оптимизъм-песимизъм, 
гъвкавост и психично здраве.  

Причината за това хората с високи нива на коронавирусен 
стрес да споделят за по-сериозни психологически проблеми е, че 
те имат ниски нива на психологическа гъвкавост и песими-
зъм и по-ниски нива на оптимизъм (Al Jarrah et al., 2019; 
Ingram & Luxton, 2005; Levin et al., 2014; Yildirim & Alanazi, 2018, 
цит. по Yildirim & Arslan, 2020). Високите нива на оптимизъм и 
психологическа гъвкавост и ниските нива на песимизъм помагат 
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на хората да се справят с коронавирусния стрес и се асоциират с 
по-ниски нива на психологически проблеми. 

Тиан и колеги (Tian et al., 2020) изследват 1060 китайски 
граждани по време на COVID-19, използвайки чеклист/списък от 
90 психологични симптоми чрез онлайн въпросник. Те откриват, 
че повече от 70% от общата извадка има умерено и по-високо ниво 
на изразеност на обсесивно-компулсивно разстройство, междулич-
ностна чувствителност, фобийна тревожност и психотизъм.  

Характеристиките на личността са един от факторите, кои-
то обясняват разнообразните реакции на стресови ситуации като 
пандемията от COVID-19. Проучване на Йеул Хан и колеги 
(Yeoul Han et al., 2021) е имало за цел да установи дали петте 
базисни личностни дименсии, известни като „Голямата петорка“ 
(„Екстраверсия“, „Невротизъм“, Отвореност към нов опит“, 
„Добронамереност“ и „Съзнателност“) и определени дезадаптив-
ни личностни черти са свързани с депресивни и тревожни симп-
томи, с риск от самоубийство, самостоятелно докладване на сим-
птоми на COVID-19 и предпазващо поведение по време на пан-
демията COVID-19 като цяло. Резултатите показват, че дезадап-
тивни личностни черти (напр. „Негативна афективност“, „Склон-
ност към изолация“) имат положителни корелации със симптоми 
на депресия и тревожност, риск от самоубийство и наличието на 
Ковид-симптоматика, а някои от петте базисни личностни димен-
сии от „Голямата петорка“ (напр. „Добронамереност“, „Съзна-
телност“) имат положителни корелации с предпазващото и пре-
вантивно поведение.  

 
2.1.2. Преглед на българските изследвания  

върху психичните аспекти на пандемията  
от коронавирус и насоки за възможни бъдещи  
изследвания по темата 

В периода на пандемия в България са проведени много изс-
ледвания, които отразяват динамиката в реакциите и нагласите на 
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хората с акцент върху различни възрастови и професионални гру-
пи. Тяхната цел е да представят моментни срезови снимки заради 
затрудненията за провеждане на лонгитюдно изследване и заради 
самото ситуативно влияние, което определя случващото се в по-
висока степен от трайните избори и личностни предпочитания.  

За ефекта от карантината може много да се напише, но най-
основните линии са рязко увеличаване броят на тревожните разс-
тройства, промяна на психосоматичната динамика на пациенти с 
вече съществуващи заболявания, и за съжаление рязък скок на 
агресивни реакции насочени към другите и автоагресивно пове-
дение. Отчита се и увеличаване на страхово-тревожните прежи-
вявания и промяна в субективната оценка на преживяванията във 
времето (Недялкова, 2020). Този феномен е разбираем поради 
рязката смяна на активно динамично поведение и принудително 
карантиниране, което бе наложено не по желание на населението, 
а по медицински показатели. Екзистенциалната криза, в която 
редица пациенти изпаднаха, доведе до прояви на екзистенциални 
фрустрации, прояви на ноогенни неврози, сериозни дебати от-
носно смисълът на живота и проблеми свързани със загубата на 
традиции и ценности, което затруднява хората в намирането на 
смисъл (Недялкова, 2020). 

Три проучвания на Департамент „Психология“ в Института 
за изследване на населението и човека при Българската академия 
на науките (ИИНЧ – БАН) проведени през 2020 г. показват, че 
изследваните лица успяват да мобилизират целия си капацитет, за 
да овладеят тревожността си и преживяването на стрес. В анализа 
се посочват и нормално разпределени нива на оптимизъм и нето-
лерантност към неопределеност, които са основа за избора на 
стратегии за справяне със стреса. Нивата на оптимизъм са обвър-
зани директно с избора на ефективни копинг стратегии, докато 
леко завишените нива на нетолерантност към неопределеност са 
провокирани от липсата на усещане за перспектива. Хората проя-
вяват тревожност в по-голяма степен по отношение на икономи-



65 

ческите последствия в сравнение със заплахата от зараза с коро-
навирус. Най-негативните състояния се откриват при жените в 
активна възраст, които работят от къщи, хората в платен отпуск 
заради извънредната ситуация и по-възрастните хора в градовете. 
Генерализираната нагласа оптимизъм се запазва висока във всич-
ките три изследвания. Поведенчески копинг и наивен оптимизъм 
са по-честите стратегии също в различните моменти на изследва-
ния (ИИНЧ, 2020).  

Изследване на катедра „Обща, експериментална, развитий-
на и здравна психология“ към Софийския университет „Св. Кл. 
Охридски“ сред 1504 участници проведено през март 2020 г., 
непосредствено след обявяването на извънредното положение в 
България показва интересна картина. Най-негативни чувства из-
живяват младежите до 29 години – те изпитват най-високи нива 
на тъга, тревога, страх и паника. Мъжете реагират по-гневно на 
ситуацията от жените, като в същото време използват по-често 
иронията и чувството за хумор като копинг стратегия. В същото 
време те са и тези, които най-много търсят подкрепа онлайн. Же-
ните преживяват по-силно емоции, като страх и тревога и акцен-
тират върху споделянето и търсенето на емоционална подкрепа в 
онлайн общуването. Хората над 49 години са с най-високи нива 
на възприет контрол според данните и най-ниска степен на възп-
риемана заплаха от ситуацията. Семейните също възприемат в 
по-малка степен положението като заплашително и имат усеща-
нето за по-голям личен контрол. 

Картината за влиянието на ситуацията с коронавируса се 
допълва и от проучване на доц. Маргарита Бакрачева за реакции-
те на хората преди и след обявяването на извънредното положе-
ние, което показва, че страховете се повишават (Бакрачева, 2020). 
В изследването са участвали 531 души на възраст от 30 до 70 
години, а другото е анкета сред 103 младежи между 21 и 25 годи-
ни. Анкетираните младежи споделят основно страха от смъртта, 
от загуба на любим човек, за личното здраве, от финансови проб-
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леми, от непознатото. Плашат ги и липсата на контрол над ситуа-
цията, усещането за несигурност и безнадеждност, изпитват и 
гняв. Те смятат също, че психозата може да се окаже не по-малък 
бич от самата болест. Основните фактори, които според младите 
хора могат да помогнат в тази ситуация, са медиите да поднасят и 
добри новини и да се ограничи негативната информация.  

Доц. д-р Албена Крумова и д-р Плама Христова от СУ 
„Климент Охридски“ представят изследване на здравния локус на 
контрол в условията на екстремална пандемична ситуация, което е 
част от мащабно международно изследване, проведено освен в 
България и в още пет страни Германия, Китай, Индия, Индонезия и 
Унгария. Изследването, проведено в България през 2020 г. обхва-
ща 405 реципиенти на възраст от 18 до 80 години. Изследвани са 
редица психични феномени като стрес, безнадеждност, стратегии 
за справяне и др. Основно внимание се отделя на здравния локус на 
контрол като специфична форма на личностния конструкт „локус 
на контрол“, тъй като в тази пандемична ситуация неговата роля е 
много важна. Резултатите показват, че породената от COVID-19 
екстремална пандемична ситуация оказва значително влияние вър-
ху здравния локус на контрол. Налице е промяна в неговата кон-
фигурация, но в противовес на очакванията, тази промяна се изра-
зява в значително занижение на стойностите на здравния локус на 
контрол към силния друг (представляващ приписването на контро-
ла на външен авторитет, напр., здравните институции и специалис-
ти). Оказва се, че те са почти равностойни на стойностите по от-
ношение на локуса на контрол към шанса (т.е., външния такъв). 
Крумова и Христова (2020) коментират, че „…вместо повишаване 
на доверието в здравната институция (лекаря), отразено чрез по-
вишаване на стойностите на здравния локус на контрол към сил-
ния друг се наблюдава драстично занижение на тези стойности, 
които дори се изравняват със стойностите на здравния локус на 
контрол, ориентирани към късмета и случайността“ (стр. 13). Спо-
ред авторите, тази изненадваща тенденция най-вероятно би могла 
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да се обясни с определени социални и политически причини 
(напр., с пониженото доверие на българските изследвани лица към 
обществените институции по принцип). 

Изследването на ФНОИ – СУ „Св. Климент Охридски“ 
„Живот в условията на криза (COVID-19, 2020)“ е проведено като 
част от международно проучване „COVID-19 International Survey 
Wave“ на университета Вандербилт, Тенеси, САЩ, с участието на 
изследователски екипи от 12 страни: Бангладеш, България, Индия, 
Израел, Китай, Колумбия, Нидерландия, Норвегия, Португалия, 
Перу, САЩ и Турция. Целта на изследването е да се получи ця-
лостна картина за начина на възприемане на кризата, провокира-
на от пандемията, преживяваните емоции и стрес и дейностите, 
които помагат на респондентите да продължат напред.  

Проведени са две изследвания, първото изследване е про-
ведено в периода април-юни 2020 г., а второто изследване в пе-
риода ноември-декември 2020 година (COVID-19, Вълна 2). И в 
двете изследвания се проследява дали адаптирането и себерегу-
лацията към промените в условията на живот в пандемия са раз-
лични или по-скоро еднообразни в двата времеви периода. Сами-
те ситуации се описват с различна степен на познаване на „запла-
хата“, налагани мерки като степен на рестрикция и лични ресур-
си. Основния въпрос, който се поставя е дали цялостната дина-
мика и всички промени се отразяват върху предпочитаните ко-
пинг поведения, извършвани дейности за разсейване, преживява-
ни емоции, стрес и нивото на психично благополучие.  

Очертаните акценти в изследването са: 

• Основните притеснения са свързани с финансовата си-
гурност; 

• Ограниченията и неяснотата за бъдещето са причина за 
тревожност; 

• Стресът и тревожността се запазват в нормални нива; 

• Хората успяват да поддържат високи нива на оптимизъм; 
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• Гневът е водеща емоция, особено при младите хора; 

• Адаптацията е свързана с ясно разграничени и паралел-
но преживявани, както негативни, така и положителни 
емоции; 

• Има висока изразеност на конспиративните нагласи. 
По отношение на стратегиите за справяне със стреса няма 

разлика по време на двете изследвания.  
Международен изследователски екип от психолози, психи-

атри, специалисти по медицински грижи и здравни науки, през 
2020 година изследват в продължение на една година влиянието 
на коронакризата върху психиката на хората. Това изследване, 
финансирано от EOSCsecretariat.eu е под ръководството на д-р 
Ирина Георгиева и под егидата на Нов Български Университет 
(Georgieva et al., 2020). Изследването оценява как гражданите 
възприемат мерките приложени от националните правителства за 
забавяне разпространението на коронавирусната инфекция 
(SARS-CoV-2), кои мерки нарушават личните права и свободи на 
гражданите, кои мерки се възприемат като ефективни, кои факто-
ри оказват влияние върху спазването на мерките и какво могат да 
направят правителствата, за да подобрят спазването на ограничи-
телните мерки от гражданите. Освен това, проучването оценява и 
нивото на посттравматично стресово разстройство (ПТСР), тре-
вожно разстройство, депресия, и паническо разстройство сред 
гражданите в 11 държави (Великобритания, Белгия, Холандия, 
България, Чехия, Финландия, Индия, Латвия, Полша, Румъния и 
Швеция), и до колко тези психични заболявания са причинени от 
наложените ограничения и пандемията и как те протичат 2 месе-
ца по-късно.  

Изследвано е също кои фактори увеличават риска от разви-
ване на тези психични разстройства и кои го намаляват. В онлайн 
анкетата участват 9543 респондента.  
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Един от изводите на изследователите направили това меж-
дународно проучване е, че колкото по-ограничителни са мерките 
за човешките права, толкова по-малко хората са склонни да ги 
следват. Друг извод е, че колкото по-малко е доверието в прави-
телствата, толкова по-малко хората спазват мерките. Резултатите 
от проучването показват, че почти половината от участниците 
(48,6%) отговарят на критериите за поне едно от изследваните 
психични разстройства, като 17,6% от тях са се разболели психи-
чески поради пандемията (за България процентът е малко по-
висок от средния за всички страни 17,9%). По-конкретно: 11,4% 
от гражданите са развили посттравматично стресово разстройст-
во, 8% тревожност по време на пандемията, 10% са развили деп-
ресия и 3% паническо разстройство по време на пандемията. В 
сравнение с другите страни сме някъде по средата, пояснява 
Ирина Георгиева. Два месеца по-късно, процентът на хората с 
ПТСР значително намалява, докато страдащите от тревожно раз-
стройство значително се увеличава (Georgieva et al., 2020).  

 
2.1.3. Предмет и постановка на изследването 

Проведените до момента и цитирани по-нагоре чуждест-
ранни и български емпирични изследвания по темата за психич-
ните аспекти на пандемията от коронавирус очертават ясна при-
чинно-следствена връзка между последната и редица неблагоп-
риятни, негативни промени в психичното състояние и функцио-
ниране на хората, които често водят и до възникването на по-
сериозни психични проблеми и заболявания. Казано по друг на-
чин, глобалната пандемия от коронавирус очаквано се очертава 
като фактор с много висока обществена значимост, който влияе 
негативно върху психичното здраве и произтичащото от него 
усещане за психично благополучие на хората по света. 

Като цяло, преобладаващият интерес на изследователите 
към настоящия момент е фокусиран преимуществено върху уста-
новяването на „голямата картина“, т.е., на генералната постанов-
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ка за неблагоприятното въздействие на пандемията върху пси-
хичния живот на човека и начините за справяне с него (напр., 
чрез определени адаптивни или дезадаптивни копинг-стратегии). 
На този фон, значително по-малобройни са чуждестранните и 
български изследвания, които проучват конкретните, детайлни 
механизми, обуславящи причинно-следствената връзка между 
коронавирусната пандемия като негативен фактор с травматични, 
психо-патогенни измерения и произтичащите от нея психични 
проблеми и заболявания. В този смисъл, липсват повече емпи-
рични изследвания, които са насочени към установяване на по-
специфични психологични променливи, обясняващи негативното 
въздействие на пандемията върху психичното състояние и функ-
циониране на индивидите. Тяхното изследване би могло да ос-
ветли редица по-конкретни измерения и аспекти на пандемията, в 
качеството им на обяснителни фактори и причини за възникване-
то на психични проблеми. 

От гледна точка на гореспоменатата обща причинно-
следствена връзка между пандемията и психичното здраве, една 
много релевантна и съществена тема в българския социално-
културен контекст е тази за липсата на доверие от страна на 
гражданите в обществените институции и произтичащите от 
това преживявания за лична несигурност. Резултатите от някои 
проведени у нас изследвания очертават тази липса като важен 
фактор в психологичните измерения на коронавирусната панде-
мия. Изследване на Eurofound от 2020 г. показва, че България е на 
първо място по песимистични нагласи и много ниско ниво на 
вяра в институциите, което предопределя усещане за поединично 
справяне и произтичащото от това чувство за несигурност. Изс-
ледването на Крумова и Христова (2020; вж. т. 1.2 по-горе) по-
казва ясно, че стойностите на лицата от изследваната извадка по 
здравния локус на контрол към силния друг (т.е., отдаването на 
контрола на външен институционален авторитет) са почти рав-
ностойни на стойностите по отношение на локуса на контрол към 
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шанса (т.е., външния такъв). Тези резултати говорят за тъждест-
веност на възприятията за ролята и значението на обществените 
институции у нас в условията на пандемия с тези за пълна липса 
на някакъв обществен контрол. В сходна посока са и резултатите 
от две изследвания на д-р Елица Христова (2021а; 2021b), които 
представят емпирични доказателства за понижаване на и без дру-
го невисокото доверие на българските граждани към държавните 
и други обществени институции в условията на коронавирусната 
пандемия, при паралелно нарастване на преживяванията за лична 
несигурност и незащитеност. 

В тази връзка, първата тема на настоящото изследване е 
липсата на доверие в обществените институции в условията 
на пандемията като фактор, който обуславя възникването на 
психични проблеми. 

Успоредно с това, като един друг съществен, специфичен 
негативен фактор, обуславящ възникването на психични проблеми 
в контекста на пандемията може да се изтъкне засиленият социа-
лен контрол на глобално обществено ниво. Тази теза има своите 
обяснителни основи в класическите когнитивно-поведенчески 
теории. Албърт Бандура (Bandura, 1977b, 1986) счита, че човешка-
та психика се отличава с много голяма пластичност: хората при-
тежават завидна когнитивна гъвкавост, която им позволява да зау-
чават различни поведения в много разнообразни ситуации. Според 
него хората са в състояние да регулират, контролират и направля-
ват сами поведението си в контекста на т. нар. „триадично рецип-
рочно взаимодействие“ между: а) личностни фактори, отнасящи 
се до когнитивните функции и невро-физиологичните процеси;  
б) фактори на средата, обхващащи междуличностните отношения 
и социално-икономическите условия и в) поведенчески фактори, 
свързани с минали преживявания и други опитности, които са били 
награждавани (Bandura, 1986). Съгласно принципа на триадично 
реципрочно взаимодействие, всеки един от трите фактора оказва 
влияние върху останалите – напр., средата оказва влияние върху 
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поведението, което на свой ред оказва влияние върху личността, а 
тя на свой ред оказва влияние и върху двете. По този начин, хората 
се учат и развиват, като трансформират моментните, кратковре-
менни и преходни събития, които преживяват в относително кон-
систентни начини на оценка и регулиране на социалната и култу-
ралната си среда. Без тази способност, хората просто биха реагира-
ли пасивно и безкритично на всички идващи от средата стимули, 
без да могат да ги прогнозират и очакват, без да могат да генерират 
нови идеи и по-ефективни методи на действие или пък да прилагат 
вътрешно възприети стандарти, според които да оценяват опита си. 

Един много важен компонент в предложения от Бандура 
триадичен реципрочен модел е конструктът „лична ефикасност“ 
(англ., self-efficacy). Това е субективното възприятие (самоувере-
ност) на индивида за това, че е способен да осъществи дадено 
поведение, което ще доведе до съответни желани резултати в 
конкретна ситуация. В този смисъл, социално-когнитивната тео-
рия на Бандура отчита и голямото значение на човешката способ-
ност за лично деятелство (англ., personal agency), която отразява 
капацитета и ресурсите на хората да упражняват контрол върху 
същността и качеството на живота си 1F

2 (Bandura, 1999, 2001). 
Новаторските идеи на Бандура за личната ефикасност и 

личното деятелство задават широката теоретична перспектива, в 
която други изследователи започват да търсят и обяснения за 
възникването на дезадаптивни, дисфункционални поведения, 
които биха могли да бъдат предпоставка за отключването на пси-
хични проблеми и заболявания (разстройства). 

В серия от експерименти, Мартин Селигман и Стивън Ма-
йър (Seligman & Maier, 1967) изучават поведението на кучета в 
клетки, на които се подават електрошокови импулси. Авторите 
установяват, че кучетата, намиращи се в експериментално усло-
                                                      
2 Както може да се види, идеята за личното деятелство е тясно свързана с 
тази за личната ефикасност. 
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вие на невъзможност да избегнат шока като изскочат от клетката, 
по-късно не предприемат никакви действия да се спасят, дори и 
когато обективно има условия за това. Селигман и Майър нари-
чат наблюдавания феномен „заучена безпомощност“ и обясняват 
устойчивостта на пасивното поведение с генерирането на субек-
тивни възприятия за липса на контрол върху резултатите от 
собствените действия. По-късни изследвания (напр., Hiroto, 
1974) потвърждават това откритие и в експерименти с хора, пос-
тавени в ситуация на невъзможност да упражняват контрол върху 
поставеното експериментално условие (напр., прекъсването на 
силен шум чрез натискане на бутон). Според Абрамсън, Селиг-
ман и Тийсдейл (Abramson, Seligman & Teasdale, 1978), заучената 
безпомощност, в смисъла на очакване за липса на контрол върху 
резултатите, води до формирането на три основни дефицита:  
а) мотивационен, изразяващ се в понижена волева активност;  
б) когнитивен, обуславящ се от трудност за повторно научаване на 
различни, по-ефективни и позитивно награждаващи поведения и  
в) емоционален, изразяващ се в депресивни афективни състояния. 

В този смисъл, психичните проблеми могат да се обяснят 
като резултат от определени когнитивни оценки и произтичащите 
от тях поведения, които са култивирани (заучени) в рамките на 
хронични, дългосрочни негативни взаимодействия на индивида с 
ненаграждаваща, нестимулираща или открито наказваща социал-
на среда.  

Тези когнитивно-поведенчески теоретични идеи и емпирични 
открития правят напълно резонно допускането, че психопатологич-
ните проблеми възникват тогава, когато хората станат обект на оп-
ределени наложени им „отвън“ или „отгоре“ мерки, които носят 
елемент на наказание (т.е., въвеждане на негативен или отнемане на 
позитивен стимул). Пренесена в конкретния контекст на пандемията 
от коронавирус, класическата бихейвиористка техника на отнемане 
на позитивен, награждаващ подкрепител (социалните ограниче-
ния) и на въвеждане на негативен подкрепител (заплахата от зараза 
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при неспазване на мерките и/или от въвеждане на още ограничения) 
с цел упражняване на външен контрол върху хората по същността 
си е прилагане на наказание. По думите на Файст и Файст (Feist & 
Feist, 2008), като поведенческа техника, наказанието води до ефек-
тивното преустановяване на някакво нежелано поведение, в конк-
ретния случай – социалното разпространяване на заразата от коро-
навирус. Наказанието, обаче, не дава на хората никакви насоки 
какво е допустимо, желателно и приемливо като поведение в 
тази ситуация, т.е., не им предоставя никакви възможни пове-
денчески алтернативи. Както показват и експериментите върху 
заучената безпомощност (Abramson, Seligman & Teasdale, 1978; 
Hiroto, 1974; Seligman & Maier, 1967), когато дадени мерки, налага-
ни на хората „отгоре“ с цел упражняване на социален контрол носят 
елемент на наказание (т.е., въвеждане на негативен или отнемане на 
позитивен стимул), това е дългосрочна и много сигурна предпостав-
ка за възникване на сериозна психопатология. Хората са изложени 
на сериозен риск от възникване на психична симптоматика, когато 
не могат да оказват обратен контрол върху това социално статукво 
или нямат достъпни, адекватни поведенчески алтернативи, посредс-
твом които да го компенсират на психично ниво.  

Това води до хипотезата, че ограниченията и другите нега-
тивни социални мерки, наложени в резултат на пандемията от ко-
ронавирус биха могли да имат по-съществено патогенно въздейст-
вие и върху психично здрави индивиди, когато ги лишат ултима-
тивно и/или за дълъг период от време от субективното усещане за 
лично деятелство и възможността за упражняване на достатъчен 
личен контрол върху ежедневните житейски дейности. 

Абрамсън, Селигман и Тийсдейл (Abramson, Seligman & 
Teasdale, 1978) ревизират теорията за заучената безпомощност, 
като обвързват последната с начините, по които хората интерпре-
тират ситуациите и атрибутират (приписват) причините за неус-
пешността на действията си. Според авторите, хората могат да 
възприемат себе си като принципно способни да се справят с 
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различни проблеми, но заучената им безпомощност да е резултат 
от възприятия за обективна невъзможност тези проблеми да 
бъдат решени. В този случай, те атрибутират причините за без-
помощността си изцяло на външни фактори, върху които нямат 
контрол. И обратно, хората могат да атрибутират причините за 
неуспехите си на своята собствена неспособност да се справят, 
когато разбират, че проблемът е принципно преодолим.  

Тези идеи препращат отново към представения по-рано 
триадичен реципрочен модел на взаимодействие между фактори-
те „личност“, „поведение“ и „среда“ на Албърт Бандура. Самият 
той дефинира горното разграничение в атрибутивния стил на 
заучената безпомощност така: 

„Теоретизирането и експериментите върху заучената без-
помощност трябва да вземат под внимание концептуалното разг-
раничение между ефикасност и очаквани резултати. Хората могат 
да се откажат да опитват поради липса на усещане за собствена 
ефикасност спрямо целеното поведение. Или, те могат да са уве-
рени в способностите си, но да не се опитват, защото очакват, че 
поведението им няма да произведе никакъв ефект върху една 
неотзивчива среда, или ще бъде открито наказано...За да се про-
мени първия вид безпомощност е необходимо развиването на 
лични компетенции и възприятия за собствена ефикасност. Про-
мяната на втория вид налага изменения в преобладаващите усло-
вия на средата [подчертано от нас], които могат да възстановят 
инструменталната стойност на компетенциите, които хората по 
принцип притежават“ (Bandura, 1977a, стр. 151 – 152). 

В случаите, когато заучената безпомощност е следствие от 
негативни влияния на външния социален контекст, които няма 
как да бъдат променени на база притежаваните личностни ресур-
си, това по-скоро би довело до временни, преодолими психични 
проблеми при индивидите с принципно позитивни, проактивни 
стилове на когнитивна оценка и конструктивни, ефективни ко-
пинг-стратегии. Тези хора, обаче, също не са „имунизирани“ 
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срещу риска, произтичащ от твърде продължителното излагане 
на негативни, ограничаващи условия от външната среда, върху 
които те усещат, че не могат да влияят. 

В контекста на тези генерални научно-изследователски 
постановки, втората тема на настоящото изследване е влияни-
ето на ограничената (или напълно блокираната) възможност 
за лично деятелство и упражняване на индивидуален контрол 
в ежедневен житейски план като фактор, обуславящ възник-
ването на психични проблеми в условията на актуалната 
пандемия от коронавирус. 

Някои от чуждестранните изследвания по темата за нега-
тивното влияние на пандемията върху психичното здраве устано-
вяват наличието на определени психологични фактори, които 
оказват модериращ ефект върху това причинно-следствено отно-
шение. Такива фактори, например, са резилиансът и песимиз-
мът/оптимизмът (вж. Раздел 1.1). Тези емпирични открития поста-
вят резонния въпрос, дали резилиансът и песимизмът/оптимизмът 
биха могли да имат сходен модериращ ефект и в конкретните, 
специфични контексти на връзката между институционалното 
недоверие и нарушеното личното деятелство, от една страна, и 
психичните проблеми – от друга. Смит и колеги дефинират рези-
лианса като „…способността да „отскочиш обратно“ и да се възс-
тановиш след стрес, да се адаптираш към стресови обстоятелства, 
да не се разболееш въпреки съществени злополучия и да функцио-
нираш над нормата въпреки стреса и нещастията“ (Smith et al., 
2008, стр. 194). Карвър (Carver, 2008) посочва, че резилиансът е 
вид хомеостатично връщане към по-ранно благоприятно (или най-
малкото неутрално) състояние. В този смисъл, резилиансът може 
да се разглежда като наличен потенциал на личността не само за 
ефективно и по-бързо преодоляване, но и за по-леко и благоприят-
но преминаване през негативните преживявания.  

В теоретичната си дискусия на оптимизма и песимизма, 
Шайър и Карвър (Scheier & Carver, 1985) дефинират последните 
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като диспозиционни (личностни) черти, които са относително 
стабилни през времето и в различни контексти. Те пишат, че 
„…оптимистите очакват да им провърви, и по принцип вярват, че 
ще им се случат по-скоро добри, отколкото лоши неща…[За раз-
лика от тях,] песимистите не очакват нещата да се случат така, 
както трябва и са по-склонни да предчувстват лоши последствия 
и резултати“ (стр. 219). Според Шайър и Карвър, в субективно-
значими, решаващи или трудни ситуации, хората са склонни да се 
обръщат към себе си и да правят субективна оценка на очаквани-
те възможни резултати, на базата на субективно възприятие за 
вероятността от справяне с предизвикателството. Авторите по-
сочват, че ако тези възприятия и произтичащите от тях очаквания 
са позитивни (т.е., оптимистични), последствието е продължаване 
на поведенческите усилия за справяне. И обратно, когато възпри-
ятията и респективните очаквания са негативни (т.е., песимис-
тични), следствието е редуциране на усилията, и дори отказ от 
следващи опити за справяне.  

Както може да се види от горните описания, резилиансът и 
оптимизмът представляват позитивни личностни ресурси, които 
биха могли да понижат и дори да минимизират ефектите на реди-
ца негативни, психо-патогенни житейски фактори. 

Представените и дискутирани дотук психологични и психо-
социални конструкти формират постановка (дизайн) на настоя-
щото изследване с две основни независими променливи – липса-
та на институционално доверие и липсата на лично деятелство, 
и двете разглеждани в контекста на пандемията от коронавирус. 
Като зависими променливи в изследването, измерващи наличието 
на определени психични проблеми бяха избрани депресия, тре-
вожност и стрес, предвид тяхното по-широко разпространение у 
нас (Georgieva et al., 2021).  

Предвид значимостта на резилианса и песимизма/оптимизма 
като възможни фактори в благоприятното справяне с разглежда-
ните негативни психо-социални измерения на пандемията, те 
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бяха включени в изследователския дизайн в качеството им на 
променливи-модератори. По този начин се формираха четири 
научно-изследователски хипотези: 

Хипотеза 1: Липсата на доверие от страна на гражданите в 
обществените институции обуславя наличието на високи нива на 
възприеман стрес, депресия и тревожност в условията на актуал-
ната пандемия от коронавирус, и обратно. 

Хипотеза 2: Ограничената (или напълно блокираната) въз-
можност за лично деятелство и упражняване на индивидуален 
контрол в ежедневен житейски план обуславят наличието на ви-
соки нива на възприеман стрес, депресия и тревожност в услови-
ята на актуалната пандемия от коронавирус, и обратно.  

Хипотеза 3: Резилиансът и песимизмът/оптимизмът моде-
рират връзката между степента на доверие от страна на гражда-
ните в обществените институции и възникването на психични 
проблеми (трудности) и психични заболявания в условията на 
актуалната пандемия от коронавирус. При индивидите с високи 
оптимизъм и резилианс и сигурен стил на привързаност се наб-
людават по-ниски нива на възприеман стрес, депресия и тревож-
ност в контекста на заложената предпоставка, и обратно. 

Хипотеза 4: Резилиансът и песимизмът/оптимизмът моде-
рират връзката между ограничената (или напълно блокираната) 
възможност за лично деятелство и упражняване на индивидуален 
контрол в ежедневен житейски план и възникването на психични 
проблеми в условията на актуалната пандемия от коронавирус. 
При индивидите с високи оптимизъм и резилианс и сигурен стил 
на привързаност се наблюдават по-ниски нива на възприеман 
стрес, депресия и тревожност в контекста на заложената предпос-
тавка, и обратно. 
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2.2. МЕТОДОЛОГИЯ 

2.2.1. Участници в изследването 

Общият обем на статистическата извадка е 471 изследвани 
лица (ИЛ). Разпределението по пол и образование е неравномер-
но: 72,6% от ИЛ са от женски пол и 27,4% са изследваните лица 
от мъжки пол. Това може би се дължи на често наблюдавано, 
характерно различие между половете, изразяващо се в това, че 
жените са склонни в по-голяма степен да обръщат внимание на 
емоциите си и да ги споделят, в сравнение с мъжете. 

С висше образование са 71,5% ИЛ, със средно образование – 
21,4%, с полувисше образование са 6,8%, с основно – 0,2%, а 
15,7% ИЛ в момента учат.  

По възраст, анкетираните се делят на 6 групи: 73 са ИЛ, 
които са на възраст между 18 – 23 години (15,5%), 50 са ИЛ на 
възраст между 24 – 29 години (10,6%), 117 са тези в диапазона 30 – 
39 г. (24,8%). Най-голям брой ИЛ са във възрастовия диапазон 
между 40 – 49 г. – 125 (26,5%), 80 (17%) са лицата, които са на 
възраст между 50 – 59 г., а 26 от ИЛ са във възрастовия диапазон 
над 59 г. (5,5%).  

Според местожителството си, 36,7% лица живеят в Со-
фия, в голям областен град живеят 45,2%, в малък град – 13,2% и 
4,9% живеят на село.  

От гледна точка на заетостта, към момента на изследва-
нето 41,6% от участниците са посочили, че работят в държавния 
сектор, 34,6% работят в частния сектор, на свободна практика са 
4,2% от участниците, 0,8% посочват, че са безработни, а пенсио-
нерите са 3,0%. 

 
2.2.2. Инструментариум 

В изследването бяха използвани общо 7 психологични ан-
кети и въпросници. Всички те бяха апробирани в пилотно изс-
ледване, чиято основна цел бе да докаже валидността и надежд-
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ността им. Впоследствие, за да бъдат потвърдени психометрич-
ните качества на методиките, беше направена и кръстосана про-
верка (Cross-validation) върху отделна извадка. Съдържанието и 
психометричните качества на седемте инструмента, използвани в 
настоящото изследване са представени по-надолу. 

 
2.2.2.1. Анкетна карта за изследване на нагласите  
към управлението и медийното отразяване на пандемията  
от коронавирус в България 

Анкетната карта е специално създадена за целите на изслед-
ването. С нея се цели проучване на мнението на ИЛ относно соци-
алните политики и мерки, наложени от властите у нас поради пан-
демията от коронавирус, медийното отразяване на пандемията и 
ефекта, който тези два процеса оказват върху живота на граждани-
те. На практика, анкетата съдържа два конструкта, които са раз-
лични като тематично съдържание и измерват различни психо-
социални аспекти на пандемията. Обединяването им в общ инст-
румент бе направено, за да се „замаскира“ съдържанието на всяка 
от тях и така да се минимизира риска от тенденциозно отговаряне. 
Анкетата съдържа 30 твърдения, които се оценяват с помощта на 
5-степенна Ликертова скала (от 1 – „Напълно невярно“ до 5 – „На-
пълно вярно“). Твърденията образуват две отделни скали:  

1. „Липса на лично деятелство“ (15 айтема; α = 0,94);  
2. „Институционално недоверие“ (15 айтема; α = 0,87). 
Високият резултат по първата скала е индикативен за 

липса на лично деятелство, а ниският по втората – за недове-
рие в институциите. Както може да се види, индексите за вът-
решна консистентност (Алфа на Кронбах) и на двете скали са 
високи. Това показва, че въпросникът покрива изискванията за 
надеждност на скалите. 
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Извършеният факторен анализ на въпросника с методите 
„Анализ на главните компоненти“ (Principle Component Analysis) и 
ротация Varimax2F

3, при зададено 2-факторно решение възпроизвеж-
да ясно структурата на двете скали: в първия фактор попадат всич-
ки айтеми на скала „Липса на лично деятелство“ (с факторни тегла 
от 0,61 до 0,87), а във втория – тези на скала „Институционално 
доверие“ (с факторни тегла от 0,42 до 0,78). Общо, двата фактора 
обясняват 49 процента от вариацията в изследваната извадка. Ре-
зултатите от извършения факторен анализ дават основание да се 
приеме, че той има добра конструктова и съдържателна валидност. 

 
2.2.2.2. Анкетна карта за изследване на възприятията  
за ваксинирането и пандемията 

Анкетната карта е специално създадена за целите на изс-
ледването. С нея се цели проучване на мнението на респонденти-
те относно ваксинирането и възприятията за различни социални 
аспекти и измерения на пандемията. Анкетата съдържа 7 твърде-
ния. По същество тя е номинална, като по част от айтемите, ИЛ 
имат възможност да изберат повече от един отговор или да доба-
вят свой личен такъв. 

 
2.2.2.3. Скала „Резилианс“ (Brief Resilience Scale – BRS) 

Кратката скала „Резилианс“ е разработена от Смит и колеги 
(Smith et al., 2008) за оценка на индивидуалните различия в пси-
хичната устойчивост (известна още като резилианс). Скалата съ-
държа 6 твърдения, които се оценяват с помощта на 5-степенна 
Ликертова скала (от 1 – „Напълно несъгласен“ до 5 – „Напълно 
съгласен“). Тук става въпрос за еднодименсионален конструкт, 
при който няма отделни субскали. 

                                                      
3  Същите методи на факторен анализ бяха приложени и при останалите 
методики, използвани в настоящото изследване. 
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Кратката скала „Резилианс“ има висока вътрешна консти-
тентност (α = 0,86). Представлявайки обща, еднодимесионална 
скала, в извършения факторен анализ съответно бе изначално 
заложено и търсено само едно решение. Всички айтеми по полу-
чения фактор са с високи факторни тегла (между 0,65 до 0,82), 
което показва, че те формират ясно и недвусмислено общ подле-
жащ конструкт. Резултатите от извършения факторен анализ на 
скала „Резилианс“ дават основание да се приеме, че той има доб-
ра конструктова и съдържателна валидност. 

 
2.2.2.4. Скала за измерване на степента на оптимизъм  
и песимизъм (Life Orientation Test – LOT) 

Скалата е разработена от Шайър и колеги (Scheier, Carver & 
Bridges, 1994) и се състои от 12 твърдения (4 айтема оценяват 
оптимизма, 4 айтема оценяват песимизма, 4 от тях са неутрални 
филъри (пълнеж, с цел замаскиране същинското съдържание на 
теста). Твърденията се оценяват с помощта на 4-степенна Ликер-
това скала (от 1 – „Напълно несъгласен“ до 4 – „Напълно съгла-
сен“). Конструктът „Песимизъм/Оптимизъм“ е едноизмерен и 
биполярен, т.е. представя и измерва една личностна черта с два 
полюса. – „Песимизъм“ (ниските стойности) срещу „Оптимизъм“ 
(високите стойности).  

Скала „Песимизъм/Оптимизъм“ има висока вътрешна конс-
титентност (α = 0,81).  

Във факторния анализ бе заложено търсенето на двуфак-
торно решение. Бяха извлечени 2 фактора, които кореспондират 
съдържателно съответно с песимизма и оптимизма и включват 
респективно прилежащите им айтеми. Общо, Фактори 1 и 2 обяс-
няват 47 процента от вариацията в изследваната извадка. Резулта-
тите от извършения факторен анализ на въпросника дават осно-
вание да се приеме, че той има добра конструктова и съдържа-
телна валидност. 
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2.2.2.5. Въпросник на Бек за изследване на депресията  
(Beck Depression Inventory – BDI – II) 

Въпросник BDI-II е новата, ревизирана версия на първона-
чално създадения въпросник на Бек за изследване на депресията. 
Това е един от най-популярните и често използвани инструменти с 
емпирично доказани надеждност и валидност за оценка на отсъст-
вието или наличието на депресивна симптоматика. BDI-II съдържа 
21 тематично обособени групи от твърдения, отнасящи се до раз-
лични симптоми – компоненти на депресивния синдром (напр., 
тъга, песимизъм, чувство за проваленост, чувство за вина, самок-
ритикуване, загуба на интерес към обичани занимания и др.).  

Твърденията във всяка тематична група представят отделни, 
описани с думи степени на изразеност на съответния симптом, оце-
нявани съответно с индекси от 0 (липса на симптома) до 3 (силно 
изразен симптом). Съгласно инструкцията за попълване, изследва-
ното лице трябва да избере една от тези степени (от 0 до 3), която 
описва най-добре начина, по който то се чувства през последните 
две седмици, включително и към момента на изследването.  

Вътрешната консистентност на въпросника е много висока 
(α = 0,91). Представлявайки една обща скала, в този факторен 
анализ бе заложено и търсено само едно, общо за всичките 21 
айтема решение. Полученото такова обяснява общо 41 процента 
от вариацията по фактора за изследваната извадка. Всички айте-
ми по получения фактор са с високи факторни тегла (между 0,45 
и 0,76), което показва, че те формират ясно и недвусмислено общ 
подлежащ конструкт. Факторният анализ потвърждава добрата 
конструктова и съдържателна валидност на въпросника за изс-
ледване на депресията. 

 
2.2.2.6. Скала „Тревожност“ (ANX) 

Тази скала е част от клиничен въпросник Personality 
Assessment Inventory (PAI), с емпирично доказани надеждност и 
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валидност. Скалата е съставена от три субскали, отговарящи на 
три основни модалности на тревожността: 

 „Когнитивна тревожност“ (8 айтема); 

 „Афективна тревожност“ (8 айтема); 

 „Физиологична тревожност“ (8 айтема). 
24-те айтема имат за цел да открият феноменологичните и 

наблюдаемите признаци на тревожността, като се обръща внима-
ние на различните модалности на реакциите. Вътрешната консис-
тентност на въпросника е много висока (α = 0,90). Беше зададено 
3-факторно решение, колкото е броят на скалите, влизащи във 
въпросника. За съжаление, получените в рамките на тази проце-
дура факторни решения не са смислово и логически резонни: 
айтемите, които натоварват отделните фактори не се групират в 
общи блокове, които да кореспондират на теоретично и съдържа-
телно ниво със съответните субскали, към които принадлежат. 
Това положение не се променя и след извършената ротация на 
факторите с метода „Varimax“. Когато обаче бъде зададено едно-
факторно решение, всички айтеми, съдържащи се в скала „Тре-
вожност“, натоварват устойчиво един общ фактор, като фактор-
ните им тегла са от 0,40 до 0,79. Процента на обяснена вариация е 
44. На фона на констатираната висока корелация между скали 
„Когнитивна тревожност“ и „Физиологична тревожност“ (r = 0,79), 
както и между скали „Когнитивна тревожност“ и „Афективна 
тревожност“ (r = 0,76), възможното интерпретиране на съдържа-
нието им в сходна посока, групирането на почти всичките им 
айтеми в един голям общ фактор (т.е. като една тематично-
съдържателно обща скала) е напълно логично и разбираемо.  

Извършените факторни анализи на различни нива на струк-
турата на скала „Тревожност“ подкрепят нейната добра конст-
руктова и съдържателна валидност. 
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2.2.2.7. Скала „Възприеман стрес“  
(Perceived Stress Scale – PSS) 

Скала „Възприеман стрес“ е разработена от Коен и колеги 
(Cohen et. al., 1983). Методиката е адаптирана за български усло-
вия от А. Русинова-Христова и Г. Карастоянов (2000). Скалата се 
състои от 7 позитивно и 7 негативно формулирани айтема. Изс-
ледваните лица оценяват колко често през последния месец са 
чувствали и мислили по начините, описани в айтемите, като 
оценката се прави на базата на 4-степенна Ликертова скала от 0 – 
„Никога“ до 4 – „Много често“.  

Вътрешната консистентност на въпросника е много висока 
(α = 0,90). Във факторния анализ бе заложено и търсено само 
едно, общо за всичките 14 айтема решение. Полученото такова 
обяснява общо 46 процента от вариацията по фактора за изслед-
ваната извадка. Всички айтеми по получения фактор са с високи 
факторни тегла (между 0,50 и 0,77), което показва, че те форми-
рат ясно и недвусмислено общ подлежащ конструкт. Факторният 
анализ потвърждава добрата конструктова и съдържателна ва-
лидност на въпросника. 

 
2.2.3. Процедура на изследване 

Изследването бе проведено в периода март – август 2022 го-
дина. Методът на изследване е анонимно попълване на самооце-
нъчни въпросници. По-голямата част от изследването бе проведе-
но в онлайн формат чрез изпращането на линк на случайно избра-
ни Интернет-потребители. Другата част от методиката, съдържаща 
всички въпросници бе попълнена на хартиен носител, като участ-
ниците са разделени на групи. Всички изследвани лица са специ-
ално информирани, че изследването е анонимно, а получените 
данни от него ще бъдат използвани само за целите на проучването 
и анализирани посредством обобщени статистически методи.  
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Анализът на резултатите е направен чрез компютърната 
програма SPSS 25. 

 

2.3.  РЕЗУЛТАТИ 

2.3.1. Резултати от тестването на Хипотеза 1:  
Липсата на доверие от страна на гражданите  
в обществените институции обуславя наличието на 
високи нива на възприеман стрес, депресия  
и тревожност в условията на актуалната пандемия 
от коронавирус, и обратно. 

От направения дескриптивен честотен анализ на отговорите 
по скала „Институционално недоверие“ и на тези по Анкетната 
карта за изследване на възприятията за ваксинирането и пандемия-
та се установява, че повече от половината от изследваните лица 
споделят мнението, че досегашните правителства нямат ясни и 
последователни политики за управление на пандемията от корона-
вирус (56,5%), както и че прилаганите мерки не са навременни и 
адекватни (52,7%). Отсъствието на доверие в медиите и обектив-
ното представяне на фактите и събитията от действителността се 
подкрепя от значим процент от изследваните, които споделят, че 
медиите не отразяват обективно и коректно информацията относно 
разпространението на вируса (67,1%), както и че това, което се 
представя на населението като информация не е подкрепено с на-
учни доказателства от авторитетни източници и учени (67,3%). 
Висок е и процента на хората (69,6%), които твърдят, че нямат 
доверие в политиките и мерките, които досегашните правителства 
реализират по отношение на справяне с кризата от коронавирус. 
Почти 70% отчитат, че разяснителната кампания относно ваксини-
рането срещу COVID-19, която се провежда от властите е недобре 
организирана и неадекватна. Допълнително влияние оказва и пре-
обладаващото мнение на изследваните (71,8%), че досегашните 
правителства не предоставят достатъчно информация относно бе-
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зопасността на ваксините срещу коронавирус, което сериозно пов-
лиява изборите и решенията на хората. Общата оценка на полити-
ките и мерките, прилагани от досегашните правителства в борбата 
с COVID-19 се определят от 60,5% от изследваните като неефек-
тивни. Същевременно голяма част от хората (69,9%) считат, че 
наложените социални мерки ги карат да се чувстват раздразнени 
или потиснати, тъй като са лишени от правото сами да управляват 
живота си. Вероятно липсата на институционално доверие, както 
по отношение на политиките на правителствата за управление на 
кризата, свързана с коронавирус, на въвеждането и честата промя-
на на противоепидемичните мерки, така и на ваксинационната 
кампания поставиха Република България на последно място сред 
страните-членки на Европейския съюз по относителен дял на вак-
синираните срещу коронавируса. 

Като цяло, резултатите от честотния анализ на отговорите 
по скала „Институционално недоверие“ и Анкетната карта за 
изследване на възприятията за ваксинирането и пандемията по-
казват изначално наличие на социални нагласи, отразяващи висо-
ка степен на недоверие в обществените институции, от гледна 
точка на провежданите от тях политики, мерки и други дейности 
по управляване и справяне с пандемията от коронавирус. 

За да бъде тествана първата хипотеза, цялата извадка от из-
следвани лица (N = 471) бе разделена на две номинални (катего-
риални) групи: хора с ниски/умерени (N = 397) и завишени/високи 
резултати (N = 74) по скала „Институционално недоверие“. За 
целта, стойностите по скалата в сурови точки бяха трансформи-
рани в стандартни Т-точки (т.нар. T-Scores), съгласно утвърдена-
та и широко използвана статистическа формула: 

T-Score = 50 + 10 x (X-M/SD) 

Така, резултатите, попадащи в интервала под 40 Т-точки се 
разглеждат като ниски, а тези между 40 и 59 Т-точки се приемат 
за умерени (или средни). Съответно, стойностите над 59 Т-точки 
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се интерпретират като завишени (60 – 69 Т-точки) и високи  
(70 или повече Т-точки).  

В качествено-съдържателен смисъл, ниските и умерените Т-
стойности по скалата са показателни за наличието на сериозни 
съмнения или на открито недоверие в институциите и провежда-
ните от тях политики и мерки; завишените/високи Т-стойности 
отразяват наличието на доверие в обществените институции и про-
вежданите от тях социални политики и мерки спрямо пандемията. 

Средните стойности (в сурови точки) по скали „Депресия“, 
„Тревожност“ и „Възприеман стрес“ на така формираните две ка-
тегориални групи бяха сравнени с Т-тест за независими групи 
(Independent-Samples T-Test). Резултатите от Т-теста установиха 
статистически значима разлика единствено между средните стой-
ности по скала „Възприеман стрес“ (р < 0,05), като средната стой-
ност на ИЛ със завишени/високи стойности по скала „Институци-
онално недоверие“ е по-ниска (M = 19,18; SD = 7,70) в сравнение с 
тази на ИЛ с ниски/умерени такива (М = 20,43; SD = 9,53). 

Като допълнителна верификация на влиянието на институ-
ционално недоверие върху нивото на психични проблеми, измер-
вани от трите зависими променливи, извадката от ИЛ беше раз-
делена на две други номинални (категориални) групи. Първата от 
тях се състои от ИЛ, които са показали положителна нагласа и 
одобрение на ваксините (N = 264), а втората – от хората, които 
имат негативна нагласа или изцяло отричат или не одобряват 
процеса на ваксинация (N = 180). Двете групи са формирани въз 
основа на отговорите им на айтем № 2 от Анкетната карта за изс-
ледване на възприятията за ваксинирането и пандемията, визи-
ращ именно отношението на ИЛ към тази тема. Последната може 
да се разглежда като частен, конкретен случай, в който се проя-
вяват институционалното доверие или недоверие.  

Средните стойности (в сурови точки) по скали „Депресия“, 
„Тревожност“ и „Възприеман стрес“ на така формираните две 
категориални групи бяха сравнени с Т-тест за независими групи 
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(Independent-Samples T-Test). T-тестът показа, че има статисти-
чески значими разлики в средните стойности по скали „Тревож-
ност“ (р < 0,001) и „Възприеман стрес“ (р < 0,05) между двете 
категориални групи. ИЛ, които одобряват ваксинацията като 
предпазна мярка за справяне с пандемията от коронавурис показ-
ват по-ниски нива на тревожност (М = 41,95; SD = 10,64) и стрес 
(М = 21,30; SD = 10,18). В сравнение с тях, тези, които по-
категорично или крайно не одобряват ваксинирането представят 
по-високи нива на тревожност (М = 44,94; SD = 14,17) и стрес  
(M = 21,30; SD = 10,18).  

Извадката от ИЛ бе разделена и според доверие-
то/недоверието им към обществените институции и одобрение-
то/неодобрението им към ваксинирането. Така се оформиха две 
групи – на ИЛ с институционално доверие, които одобряват вакси-
нирането (N = 57) и ИЛ, изпитващи недоверие към институциите и 
не одобряващи ваксините (N = 170). Сравнението на средните им 
стойности по трите зависими променливи с Т-тест установи ста-
тистически значими разлики само по „Тревожност“ (p < 0,01) и 
„Възприеман стрес (p < 0,05). По-високи нива на тревожност  
(M = 44,82; SD = 14,15) и възприеман стрес (M = 21,37; SD = 10,15) 
се установяват при изследваните, които имат високо институцио-
нално недоверие и не одобряват ваксините. При ИЛ с институци-
онално недоверие, одобряващи ваксинирането, средните са по-
ниски, както следва: Тревожност (M = 40,53; SD = 9,19), Възпри-
еман стрес (M = 17,91; SD = 6,61). 

Получените резултати от извършените статистически ана-
лизи като цяло показват, че при лицата, изразяващи по различни 
начини институционално недоверие в обществените институции 
поради провежданите от тях политики и налагани мерки за спра-
вяне с пандемията се наблюдават по-силно изразени симптоми на 
тревожност и стрес. По отношение на депресията, разликите 
спрямо групата на ИЛ с институционално доверие не са статис-
тически значими и поради това не могат да се приемат за досто-
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верни. В този смисъл може да се приеме, че Хипотеза 1 се пот-
върждава, но само отчасти.  

 
2.3.2. Резултати от тестването на Хипотеза 2: 

Ограничената (или напълно блокираната) 
възможност за лично деятелство и упражняване  
на индивидуален контрол в ежедневен житейски 
план обуславят наличието на високи нива  
на възприеман стрес, депресия и тревожност  
в условията на актуалната пандемия  
от коронавирус, и обратно. 

За да бъде тествана втората хипотеза, цялата извадка от изс-
ледвани лица (N = 471) бе разделена на три номинални (категориал-
ни) групи: хора с ниски (N = 89), умерени (N = 297) и завише-
ни/високи резултати (N = 85) по скала „Липса на лично деятелство“. 
За целта, стойностите по скала „Липса на лично деятелство“ в суро-
ви точки бяха трансформирани в стандартни Т-точки (т.нар. T-
Scores), съгласно утвърдената статистическа формула, която бе 
представена по-горе (вж. Раздел 4.1). В качествено-съдържателен 
смисъл, ниските Т-стойности по скалата са показателни за ненару-
шено усещане за лично деятелство в условията на пандемията; уме-
рените Т-стойности говорят за наличие на известно, но не твърде 
силно усещане за нарушено лично деятелство; завишените/високи 
Т-стойности отразяват преживяването за сериозно ограничена или 
напълно блокирана способност за упражняване на лично деятелство 
в условията на коронавирусната пандемия, т.е., за изпитвани същес-
твени затруднения в тази сфера на психичното функциониране.  

Така образуваните три номинални (категориални) групи от 
лица с ниски (N = 89), нормални (N = 297) и завишени/високи  
(N = 85) резултати по скала „Лично деятелство“ бяха изследвани с 
еднофакторен дисперсионен анализ (One-Way ANOVA), за да се 
установи дали има статистически значими разлики между средните 
им стойности (в сурови точки) по скали „Депресия“, „Тревожност“ и 
„Възприеман стрес“. Констатирани бяха статистически значими 
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разлики между средните стойности по скали „Депресия“, „Тревож-
ност“ и „Възприеман стрес“ на трите обособени групи от изследва-
ни лица (всички те с p < 0,001), като средните на групата с ниски 
стойности по „Липса на социално деятелство“ са чувствително 
по-ниски. За да бъдат установени по-ясно конкретните междугру-
пови разлики в тези средни, бяха направени множествени (Post-Hoc) 
сравнения между тях с методите Tukey HSD и Least Square 
Difference (LSD). 

И с двата метода за множествени сравнения се установяват 
статистически значими разлики между повечето от средните стой-
ности на трите категориални групи и по трите зависими променли-
ви – „Депресия“, „Тревожност“ и „Възприеман стрес“. Особено 
големи и с най-висока статистическа значимост (p < 0,001) са 
разликите между групите с ниски и със завишени/високи стой-
ности по „Липса на лично деятелство“. Установяват се и статис-
тически значими разлики на средните стойности по „Депресия“ 
между групите с ниски и умерени стойности по „Липса на лично 
деятелство“, и тези с умерени и завишени/високи стойности по 
„Липса на лично деятелство“. Като цяло, обаче, те са по-малки, а 
между групите с умерени и завишени/високи резултати са и с по-
ниска статистическа значимост (p < 0,05). 

Липсата на нормални разпределения на стойностите по ска-
лите за депресия3F

4, тревожност и възприеман стрес, и произтичаща-

                                                      
4 По скала „Депресия“ се установиха твърде големи стандартни отклонения 
и при трите категориални групи. По всяка вероятност, те се обясняват с 
много големия брой/процент нулеви резултати и такива до 10 сурови точки 
по пропорционална измервателна скала с клинико-диагностично предназна-
чение. Трябва да се има предвид, че това са стойности на извадка от нор-
мални изследвани лица, т.е., такива, при които не би следвало да се очаква 
наличието на клинично изразена депресивна симптоматика. Съгласно насо-
ките за интерпретация, дадени в ръководството на въпросник BDI-II, резул-
татите от 0 до 10 сурови точки включително показват липсата на явна, кли-
нично значима депресивна симптоматика. В този смисъл, цялостното разп-
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та от това липса на хомогенност на дисперсията пораждат риска от 
грешка Тип I при тестване на настоящата хипотеза с параметричен 
тест. Ето защо, за да се гарантира достоверността на получените 
статистически значими разлики при стандартния параметричен 
еднофакторен дисперсионен анализ, беше извършен и непарамет-
ричен такъв с теста на Kruskall-Wallis. Получените при еднофак-
торния дисперсионен анализ статистически значими разлики меж-
ду средните стойности по зависими променливи „Депресия“, „Тре-
вожност“ и „Възприеман стрес“ при трите категориални групи се 
потвърждават и в изследването с непараметричния тест (p ≤ 0,001). 
Това дава основание да се приеме, че констатираните разлики по 
трите зависими променливи между групите с ниски, умерени и 
завишени/високи резултати по скала „Липса на лично деятелство“ 
са емпирично достоверни. 

Получените резултати от направените статистически ана-
лизи налагат извода, че нарушената или силно ограничена въз-
можност за упражняване на лично деятелство и контрол в ежед-
невието поради условията на пандемията от коронавирус води до 
по-високи нива на депресивни симптоми, тревожност и стрес. 
Тези резултати дават необходимото основание да се приеме, че 
Хипотеза 2 се потвърждава. 
 

2.3.3. Резултати от тестването на Хипотеза 3: 
Резилиансът и песимизмът/оптимизмът модерират 
връзката между степента на доверие от страна на 
гражданите в обществените институции и 
възникването на психични проблеми (трудности) и 
психични заболявания в условията на актуалната 
пандемия от коронавирус. При индивидите с високи 
оптимизъм и резилианс и сигурен стил на 
привързаност се наблюдават по-ниски нива на 

                                                                                                                  
ределение на суровите стойности и при трите категориални групи е силно 
изместено надолу към абсолютната нула, т.е., е много далеч от нормалното.  
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възприеман стрес, депресия и тревожност в 
контекста на заложената предпоставка, и обратно. 

2.3.3.1. Статистически анализи на модериращия ефект  
на променлива „Резилианс“ 

За да се установи модериращата роля на променлива „Рези-
лианс“ и по отношение на връзката между институционалното 
недоверие и възникването на психични проблеми в условията на 
пандемията, бяха направени линейно-регресионни анализи. В тях 
бяха сравнени ефектите и обяснената вариация на два прогнос-
тични модела, както следва: 

Модел 1: само скала „Институционално недоверие“; 
Модел 2: скала „Институционално недоверие“ и нейната 

интеракция със скала „Резилианс“ в качеството ѝ на модератор. 
Линейно-регресионните анализи установиха, че променли-

ва „Резилианс“ има слаб, статистически значим модериращ ефект 
върху линейното отношение между независима променлива „Ин-
ституционално недоверие“ и зависими променливи „Депресия“, 
„Тревожност“ и „Възприеман стрес“. Неговото взаимодействие с 
първата може да обясни съответно 6 процента от вариацията по 
„Депресия“, 12 процента по „Тревожност“ и 19 по „Възприеман 
стрес“. Все пак трябва се отбележи, че коефициентите на ефекта, 
респ. и на обяснена вариация при Модел 2 (с модератора) се по-
вишават осезателно в сравнение с тези при Модел 1: от R = 0,009 
и коригиран R2 = –0,002 по Модел 1 до R = 0,10 и коригиран  
R2 = 0,006 по Модел 2 за „Депресия“; от R = 0,03 и коригиран  
R2 = –0,001 по Модел 1 до R = 0,13 и коригиран R2 = 0,012 по 
Модел 2 за „Тревожност“; от R = 0,06 и коригиран R2 = 0,002 по 
Модел 1 до R = 0,15 и коригиран R2 = 0,019 по Модел 2 за „Възп-
риеман стрес“. 

Дисперсионните анализи (индекси F на Фишер) и регреси-
онните коефициенти Бета (β) по първия модел (без включен мо-
дератор) не са статистически значими. По втория модел (с вклю-
чен модератор) те са статистически значими, като коефициентите 
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Бета (β) при „Тревожност“ и „Възприеман стрес“ са осезателно 
по-високи в сравнение с този при „Депресия“. Това показва, че 
модериращият ефект на променлива „Резилианс“ е по-силно из-
разен върху линейното отношение на „Институционално недове-
рие“ с „Тревожност“ и „Възприеман стрес“.  

 
2.3.3.2. Статистически анализи на модериращия ефект  
на променлива „Песимизъм/Оптимизъм“ 

И тук модериращата роля на променлива „Песими-
зъм/Оптимизъм“ и по отношение на връзката между институцио-
налното недоверие и възникването на психични проблеми в усло-
вията на пандемията бе изследвана с линейно-регресионни анали-
зи. В тях бяха сравнени ефектите и обяснената вариация на два 
прогностични модела, както следва: 

Модел 1: само скала „Институционално недоверие“; 
Модел 2: скала „Институционално недоверие“ и нейната 

интеракция със скала „Песимизъм/Оптимизъм“ в качеството ѝ на 
модератор. 

Установи се, че променлива „Песимизъм/Оптимизъм“ има 
слаб, статистически значим модериращ ефект върху линейното 
отношение между независима променлива „Институционално 
недоверие“ единствено по зависима променлива „Възприеман 
стрес“. Неговото взаимодействие с „Институционално недове-
рие“ може да обясни 11 процента от вариацията по „Възприеман 
стрес“. И тук, както и при модератор „Резилианс“, коефициентите 
на ефекта, респ. и на обяснена вариация при Модел 2 (с модера-
тора) се повишават осезателно в сравнение с тези при Модел 1: от 
R = 0,06 и коригиран R2 = 0,004 по Модел 1 до R = 0,12 и кориги-
ран R2 = 0,011 по Модел 2. 

Дисперсионните анализи (индекси F на Фишер) и регреси-
онните коефициенти Бета (β) по първия модел (без включен мо-
дератор) за зависима променлива „Възприеман стрес“ не са ста-
тистически значими. По втория модел (с включен модератор) те 
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са статистически значими. Това показва, че модериращият ефект 
на променлива „Песимизъм/Оптимизъм“ по отношение на линей-
ното отношение между „Институционално недоверие“ и „Възп-
риеман стрес“ е емпирично достоверен.  

Като цяло, резултатите от извършените линейно-регресионни 
анализи показват, че променлива „Резилианс“ има слаби, статис-
тически модериращи ефекти върху линейното отношение между 
независима променлива „Институционално недоверие“ и трите 
зависими променливи. Модериращото действие на резилианса 
може да обясни 6, 12 и 19 процента от вариацията съответно по 
„Депресия“, „Тревожност“ и „Възприеман стрес“. Променлива 
„Песимизъм/оптимизъм“ има слаб, статистически значим моде-
риращ ефект единствено върху линейната връзка между „Инсти-
туционално недоверие“ и „Възприеман стрес“, като може да 
обясни 11 процента от вариацията по втората променлива. Полу-
чените резултати дават необходимото основание да се приеме, че 
Хипотеза 3 се потвърждава само частично и в слаба степен. 
 

2.3.4. Резултати от тестването на Хипотеза 4: 
Резилиансът и Песимизмът/Оптимизмът 
модерират връзката между ограничената  
(или напълно блокираната) възможност за лично 
деятелство и упражняване на индивидуален контрол 
в ежедневен житейски план и възникването  
на психични проблеми (трудности) и психични 
заболявания в условията на актуалната пандемия  
от коронавирус. При индивидите с високи 
оптимизъм и резилианс се наблюдават по-ниски нива 
на възприеман стрес, депресия и тревожност  
в контекста на заложената предпоставка, и обратно. 

2.3.4.1. Статистически анализи на модериращия ефект  
на променлива „Резилианс“ 

Както при тестването на Хипотеза 3 (вж. по-горе), модери-
ращата роля на променлива „Резилианс“ във връзката между лип-
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сата на лично деятелство и възникването на психични проблеми в 
условията на пандемията бе изследвана посредством линейно-
регресионни анализи. В тях бяха сравнени ефектите и обяснената 
вариация на два прогностични модела, както следва: 

Модел 1: само скала „Липса на лично деятелство“; 
Модел 2: скала „Липса на лично деятелство“ и нейната ин-

теракция със скала „Резилианс“ в качеството ѝ на модератор. 
Линейно-регресионните анализи установиха, че променли-

ва „Резилианс“ има умерено изразен, статистически значим мо-
дериращ ефект върху линейното отношение между независима 
променлива „Липса на лично деятелство“ и зависими променливи 
„Депресия“, „Тревожност“ и „Възприеман стрес“. Взаимодейст-
вието на резилианса с първата може да обясни съответно 22 про-
цента от вариацията по „Депресия“, 36 процента по „Тревожност“ 
и 34 по „Възприеман стрес“. Коефициентите на ефекта, респ. и на 
обяснена вариация при Модел 2 (с модератора) се повишават 
значително в сравнение с тези при Модел 1: от R = 0,19 и кориги-
ран R2 = 0,04 по Модел 1 до R = 0,47 и коригиран R2 = 0,22 по 
Модел 2 за „Депресия“; от R = 0,23 и коригиран R2 = 0,05 по Мо-
дел 1 до R = 0,60 и коригиран R2 = 0,36 по Модел 2 за „Тревож-
ност“; от R = 0,28 и коригиран R2 = 0,08 по Модел 1 до R = 0,58 и 
коригиран R2 = 0,34 по Модел 2 за „Възприеман стрес“. 

Дисперсионните анализи (индекси F на Фишер) и регреси-
онните коефициенти Бета (β) и по двата регресионни модела са 
статистически значими (p < 0,001). По втория модел (с включен 
модератор) коефициентът на стандартна грешка е много по-нисък 
в сравнение с тези на независимата променлива и в двата модела. 
Това дава основание да се приеме, че Модел 2 има по-висока 
прогностична сила в сравнение с Модел 1. Това показва, че моде-
риращият ефект на променлива „Резилианс“ спрямо линейното 
отношение между „Липса на лично деятелство“ и трите зависими 
променливи е емпирично достоверен.  
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2.3.4.2. Статистически анализи на модериращия ефект  
на променлива „Песимизъм/Оптимизъм“ 

В изследването на модериращата роля на променлива „Пе-
симизъм/Оптимизъм“ върху отношението между липсата на лич-
но деятелство и възникването на психични проблеми в условията 
на пандемията бяха сравнени ефектите и обяснената вариация на 
два прогностични линейно-регресионни модела, както следва: 

Модел 1: само скала „Липса на лично деятелство“; 
Модел 2: скала „Липса на лично деятелство“ и нейната ин-

теракция със скала „Песимизъм/Оптимизъм“ в качеството ѝ на 
модератор. 

Установи се, че променлива „Песимизъм/Оптимизъм“ има 
умерено изразен, статистически значим модериращ ефект върху 
линейното отношение между независима променлива „Липса на 
лично деятелство“ и зависими променливи „Депресия“, „Тревож-
ност“ и „Възприеман стрес“. Взаимодействието на модератора с 
първата може да обясни съответно 25 процента от вариацията по 
„Депресия“, 28 процента по „Тревожност“ и 34 процента по 
„Възприеман стрес“. Коефициентите на ефекта, респ. и на обяс-
нена вариация при Модел 2 (с модератора) се повишават значи-
телно в сравнение с тези при Модел 1: от R = 0,19 и коригиран  
R2 = 0,04 по Модел 1 до R = 0,50 и коригиран R2 = 0,25 по Модел 2 
за „Депресия“; от R = 0,23 и коригиран R2 = 0,05 по Модел 1 до  
R = 0,53 и коригиран R2 = 0,28 по Модел 2 за „Тревожност“; от  
R = 0,28 и коригиран R2 = 0,08 по Модел 1 до R = 0,59 и кориги-
ран R2 = 0,34 по Модел 2 за „Възприеман стрес“. 

Дисперсионните анализи (индекси F на Фишер) и регресион-
ните коефициенти Бета (β) и по двата регресионни модела са ста-
тистически значими (p < 0,001). По втория модел (с включен моде-
ратор) коефициентът на стандартна грешка е много по-нисък в 
сравнение с тези на независимата променлива в първия модел. Това 
дава основание да се приеме, че Модел 2 има по-висока прогнос-
тична сила в сравнение с Модел 1. Получените резултати показват, 
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че модериращият ефект на променлива „Песимизъм/Оптимизъм“ 
спрямо линейното отношение между „Липса на лично деятелство“ и 
трите зависими променливи е емпирично достоверен.  

Резултатите от извършените линейно-регресионни анализи 
показват, че променливи „Резилианс“ и „Песимизъм/Оптимизъм“ 
имат умерени, статистически значими модериращи ефекти върху 
линейното отношение между независима променлива „Липса на 
лично деятелство“ и трите зависими променливи. Модериращото 
действие на резилианса обяснява 22, 36 и 34 процента от вариа-
цията съответно по „Депресия“, „Тревожност“ и „Възприеман 
стрес“. Модератор „Песимизъм/Оптимизъм“ обяснява 25, 28 и 34 
процента от вариацията съответно по трите зависими променли-
ви. Получените резултати дават необходимото основание да се 
приеме, че Хипотеза 4 като цяло се потвърждава, макар и в уме-
рена степен. 

 

2.4. ОБСЪЖДАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ИЗСЛЕДВАНЕТО 

2.4.1. Хипотеза 1 

Получените резултати на базата на извършените Т-тестове 
показват, че наличието на недоверие в обществените институ-
ции в контекста на провежданите от тях политики и налага-
ни социални мерки за справяне с пандемията се изразява в 
по-високи нива на стрес. ИЛ, които имат по-високо ниво на 
институционално доверие имат по-ниско ниво на възприеман 
стрес за разлика от тези, които показват по-ниско доверие (или 
пълно недоверие) в институциите. Липсата на статистически зна-
чими разлики между двете обособени номинални групи по зави-
сими променливи (скали) „Депресия“ и „Тревожност“ вероятно 
се дължи на това, че те традиционно се обясняват с по-дълбинни 
предиспозиции и процеси в психичната динамика, т.е., такива, 
които са в по-голяма степен личностно, а не ситуативно детер-
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минирани. В сравнение с тях, стресът по дефиниция е непосредс-
твения отговор-реакция на (преобладаващо) външни стимули и 
събития, каквито в случая са и социално-политическите действия 
на обществените институции. Не всички индивиди са предразпо-
ложени към отключване на депресивни или по-продължителни 
тревожностни състояния вследствие на негативни преживявания, 
но всички хора, поради еволюционното си „програмиране“ са 
склонни да реагират с повишен стрес в ситуации на възприети и 
субективно оценени външни заплахи или опасности.  

Констатираната причинно-следствена връзка между инсти-
туционалното недоверие и стреса вероятно се дължи на по-
високите очаквания, които имат хората към властите за това да се 
погрижат за тях, да разчитат на това някой друг да взема важните 
за тях решения. Това от своя страна рефлектира и върху степента 
на увереност, сигурност и защитеност, за това че държавата ще се 
погрижи за тях и ще реши проблемите им, респективно снижава 
равнището им на възприеман стрес. Тези, които нямат очаквания 
към властите, т.е. демонстрират по-ниско ниво на доверие, показ-
ват по-високо ниво на възприеман стрес, тъй като за тях липсата 
на доверие, липсата на яснота по отношение на бъдещето им, 
както и разнопосочните, често променящи се мерки провокират 
усещане за несигурност, респективно повишават нивото на стрес. 

Изследването на нивата на депресия, тревожност и стрес 
според одобрението или отхвърлянето на ваксините установи 
статистически значими разлики само по втората и третата зави-
сими променливи, но не и по първата. Достоверните разлики 
между двете номинални групи (подкрепящи и отхвърлящи вакси-
нирането) по скала „Тревожност“ вероятно се обяснява именно с 
факта, че темата за ваксините, поради подчертаната си здравна 
ориентация засяга по-базисни, екзистенциални и личностно де-
терминирани преживявания за сигурност или несигурност на 
ИЛ. Последните по теоретична дефиниция са определящи и за 
възникването на по-устойчиви тревожностни състояния. В кон-
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текста на вярването, че ваксините ще те предпазят от заразяване и 
ще предотвратят вероятността от по-тежко протичане на болестта 
при евентуално заразяване, кара хората, подкрепящи ваксинира-
нето да се чувстват по-защитени и сигурни, респективно да из-
питват по-ниски нива на тревожност. И обратното, изследваните 
лица, които не вярват в ползите от ваксинацията и това, че тя по-
скоро нарушава правото им на личен избор изпитват по-силни 
вътрешни конфликти, съмнения и несигурност, които респектив-
но повишават тревожността им.  

Статистически значимите разлики в нивата на стрес между 
привържениците и противниците на ваксинирането правят напъл-
но резонно и логично допускането, че когато изследваните лица са 
уверени в това, че държавните институции защитават тяхното 
здраве чрез въвеждането на определени мерки и чрез процеса на 
ваксинация, те се чувстват по-малко стресирани, тъй като при тях 
усещането за сигурност и защитеност е по-изразено. И обратно, 
когато хората изпитват съмнение, недоверие, отричат ваксините, 
тъй като смятат, че те по-скоро вредят на здравето им или ограни-
чават възможността им за избор, да имат и по-високи нива на тре-
вожност и стрес предвид това, че им се нарушават гражданските 
права и правото на личен избор. Допълнително това е повлияно и 
от недоверието им изобщо в цялостната политика, водена от пра-
вителствата и усещането за хаотичност и неяснота. 

Горните резултати се репликират и когато се съпоставят 
средните стойности по трите зависими променливи на категориал-
ни групи „Институционално доверие/подкрепа на ваксинирането“ 
и „Институционално недоверие/отричане на ваксинирането“. Вто-
рата група има по-високи средни стойности, т.е., съобщава за по-
високи нива на тревожност и стрес. Тези резултати могат да бъдат 
обяснени с факта, че липсата на институционално доверие генери-
ра и висока степен на съмнение и несигурност по отношение на 
мерките, които се предприемат за овладяване на кризата. Процесът 
на ваксинация е част от цялостната политика за овладяване и спи-
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ране на разпространението на вируса, както и за по-лекото проти-
чане на заболяването при заразяване. Когато хората генерално се 
съмняват и не вярват на властите, няма и как да приемат и да 
одобряват и отделната мярка, каквато е ваксинацията. 

Заложената в изследването хипотеза, че липсата на до-
верие от страна на гражданите в обществените институции 
обуславят наличието на високи нива на възприеман стрес, 
депресия и тревожност в условията на актуалната пандемия 
от коронавирус, и обратно, се потвърждава частично, само по 
отношение на тревожността и възприемания стрес. Потвърди 
се допускането, че в условия на криза, особено с размерите на 
пандемията от коронавирус и нейния необичаен характер, предп-
риетите антикризисни мерки предвид отсъствието на доверие в 
институциите, които ги въвеждат и прилагат, провокират редица 
проблеми в обществото, генериращи високи равнища на стрес и 
тревожност. Тревожност провокирана от страха за здравето и 
живота, от неизвестността и това, което може да се случи в близ-
ко бъдеще, от преживяването за заплаха, която е резултат от на-
рушения баланс между средата и ресурсите и възможностите на 
личността за удовлетворяване на нейните потребности.  

 
2.4.2. Хипотеза 2 

Получените резултати от извършените параметрични дис-
персионни анализи и непараметричен тест показват, че между 
средните стойности по трите зависими променливи – „Депресия“, 
„Тревожност“ и „Възприеман стрес“ на обособените категориал-
ни групи от ИЛ с ниски, умерени и завишени/високи резултати по 
скала „Липса на лично деятелство“ има статистически значими 
разлики, като средните на първата група са чувствително по-
ниски от тези на останалите две. Това генерално потвърждава 
хипотезата за съществуваща линейна зависимост между пре-
живяването за наличие (или липса) на възможност за упраж-
няване на лично деятелство в условията на коронавирусната 
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пандемия и психични проблеми като депресия, тревожност и 
стрес. Средните стойности по трите зависими променливи на 
групата с ниски резултати са значително по-малки в сравнение с 
тези на останалите две групи, като разликата спрямо групата със 
завишени/високи резултати е най-голяма. Другояче казано, хора-
та, които не изпитват трудности и проблеми в упражняването на 
лично деятелство и контрол в условията на пандемия имат значи-
телно по-ниски средни стойности по индексите за депресия, тре-
вожност и възприеман стрес. Тоест, те съобщават за отсъстващи 
(или за значително по-ниски) признаци на тези три психопатоло-
гични състояния. В сравнение с тях, хората, които споделят за 
трудност или дори невъзможност да упражняват тази базисна 
способност в ежедневието си поради наложените социални или 
други ограничения имат осезателно по-високи средни стойности 
по същите индекси. Това на практика означава, че при последната 
група признаците и симптомите на трите изследвани клинико-
психологични синдрома са най-силно проявени.  

Получените резултати кореспондират с теоретичната пос-
тановка, че способността за лично деятелство, постулирана от 
Албърт Бандура е много важна предпоставка за култивирането и 
поддържането на усещане за лична ефикасност, а оттам – и на 
преживяването за психично благополучие. Както вече бе посоче-
но, способността за лично деятелство отразява капацитета и 
ресурсите на хората да упражняват контрол върху същността 
и качеството на живота си (Bandura, 1999, 2001; вж. Раздел 1). 
Нейното нарушаване е предпоставка за възникването на сериозни 
психични проблеми, свързани с интензивни негативно-
емоционални преживявания за значима загуба (т.е., депресия), 
тревожност, стрес, фрустрация и гняв. Тази теза се подкрепя ин-
директно и от възгледите на редица изследователи-теоретици в 
полето на психодинамичната парадигма (вж. Клайн, 2005; 
Faribarin, 1952; Guntrip, 1969; Klein, 1948; Kohut, 1971, 1977; 
Mahler, Pine & Bergman, 1975; Seinfeld, 1996). Всички те отчитат 
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фундаменталното значение на личностната диференциация и 
автономност, постигната или нарушена в хода на психичното 
развитие, като базисна предпоставка за респективното наличие на 
психично здраве или психопатология.  

Важно е да се има предвид, че резултатите от изследване-
то на Хипотеза 2 са индикативни за действието на ситуатив-
ни, външни негативни фактори и механизми, които са пре-
допределени от моментните социални ограничения, въведени 
като част от мерките за овладяване на негативните развития 
и ефекти от пандемията. Както показват и експериментите вър-
ху заучената безпомощност (Abramson, Seligman & Teasdale, 
1978; Hiroto, 1974; Seligman & Maier, 1967), когато дадени мерки, 
налагани на хората „отгоре“ с цел упражняване на социален кон-
трол носят елемент на наказание (т.е., въвеждане на негативен 
или отнемане на позитивен стимул), хората са изложени на сери-
озен риск от възникване на психична симптоматика и дори по-
тежка психопатология, когато не могат да оказват обратен конт-
рол върху това статукво или нямат достъпни, адекватни поведен-
чески алтернативи, посредством които да го компенсират на пси-
хично ниво. Тази негативна тенденция, обаче, би могла да бъде 
преустановена или трансформирана в позитивна посока, ако бъ-
дат изменени преобладаващите условия на средата по начини, 
които могат да възстановят инструменталната стойност на компе-
тенциите, които хората по принцип притежават (Bandura, 1977a).  

Резултатите на трите групи ИЛ по зависима променлива 
„Депресия“ следва да се интерпретират с повишено внимание, 
тъй като дисперсията на получените стойности по последната е 
твърде нехомогенна и силно изместена към ниските (до 10 точки) 
и напълно неутралния (нулев) резултати. Съгласно указанията за 
интерпретация на резултатите, дадени в тестовото ръководство на 
Въпросник BDI-II, стойностите между 0 и 10 сурови точки се 
приемат за нормални, т.е., те са индикативни за липсата на явна, 
открита депресивна симптоматика. Такова разпределение на 
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стойностите по скала „Депресия“ може да се очаква при изслед-
ването на извадка от преобладаващо нормални индивиди. В този 
смисъл, получените разлики в средните стойности на трите кате-
гориални групи по-скоро следва да се възприемат като флуктуа-
ции в рамките на субклинични нива на депресивните симптоми. 
Показателно е, че трите категориални групи имат най-малки раз-
лики между средните си стойности по „Депресия“ (в интервала от 
2 до 4 пункта), докато разликите между средните им по „Тревож-
ност“ и „Възприеман стрес“ са много по-големи (съответно в 
интервалите от 5 до 9 и от 5 до 7 пункта). По всяка вероятност, 
симптомите на тревожност и стрес са по-често срещани сред лица 
с като цяло нормален психичен статус. Това обяснява и по-
нормалните им (макар и отново изместени надолу) дисперсии, 
респ. и по-големите разлики между средните на трите групи по 
тях. Всичко това налага извода, че симптомите на депресия 
вследствие на нарушената възможност за лично деятелство в 
пандемични условия са по-слабо проявени в сравнение с тези 
на тревожност и стрес.  

Получените резултати от направените статистически ана-
лизи налагат генералния извод, че нарушената или силно огра-
ничена възможност за упражняване на лично деятелство и 
контрол в ежедневието поради условията на пандемията от 
COVID-19 води до по-високи нива на депресивни симптоми, 
тревожност и стрес. Те дават необходимото основание да се 
приеме, че заложената Хипотеза 2 се потвърждава. 

 
2.4.3. Хипотеза 3 

Резултатите от извършените линейно-регресионни анализи 
установиха слаби, статистически значими модериращи ефекти на 
променлива „Резилианс“ върху линейното отношение между инс-
титуционалното недоверие и психични проблеми като депресия-
та, тревожността и стреса. Променлива „Песимизъм/Оптимизъм“ 
от своя страна има слаб, статистически значим модериращ ефект 
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единствено спрямо връзката между „Институционално доверие“ 
и „Възприеман стрес“. Обяснената вариация в резултат от дейст-
вието на модераторите като цяло е незначителна – от 6 до 19 про-
цента, като тя е най-висока при зависима променлива „Възприе-
ман стрес“. Това на практика означава, че установените модери-
ращи ефекти на двете резилианса и песимизма/оптимизма върху 
нивата на стрес са проявени в 6 до 19 процента от всички изслед-
вани случаи. Най-високият процент обяснена вариация по „Възп-
риеман стрес“ кореспондира с констатациите по Хипотеза 1, съг-
ласно които институционалното доверие оказва най-осезателен, 
статистически значим ефект върху стреса. По сходен начин, про-
менливи „Резилианс“ и „Песимизъм/Оптимизъм“ имат най-силно 
изразен модериращ ефект именно върху линейната връзка между 
институционалното доверие и стреса. Възможното обяснение за 
това от гледна точка на естествено и бързо активиращият се стре-
сов отговор на неблагоприятните външни събития, който не зави-
си изцяло от наличието на устойчиви психопатологични предис-
позиции вече беше коментиран при обсъждането на Хипотеза 1. 

Като конструкт, недоверието в институциите е по-скоро 
специален вид социална нагласа, която, въпреки ясно изразените 
си когнитивни и афективни компоненти, все пак не заема толкова 
централно, ключово място в психичния живот на хората. Въпреки 
безспорните негативни ефекти, които произвежда, тя не предс-
тавлява твърде централен, решаващ фактор за психичната регу-
лация на индивида. По тази причина, и изследваните модериращи 
променливи не оказват съществено благоприятно влияние върху 
нейното действие.  

Все пак, патогенното влияние на недоверието в обществе-
ните институции в контекста на пандемията в никакъв случай не 
бива да се подценява. Както бе посочено в Раздел 1, психично 
здравите хора, с принципно позитивни стилове на когнитивна 
оценка и конструктивни, ефективни стратегии за справяне, също 
не са „имунизирани“ срещу риска, произтичащ от твърде про-
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дължителното излагане на негативни въздействия от външната 
среда, върху които те не могат пряко да влияят. В този смисъл, е 
напълно възможно констатираните по-силни стресови реакции да 
прераснат в психични проблеми и дори заболявания поради дъл-
госрочното пребиваване и функциониране в социален контекст, 
генериращ усещания за несигурност и нестабилност, произтича-
щи от негативните възприятия за провежданите политики и нала-
гани мерки от властите. 

Получените резултати от изследването на Хипотеза 3 
налагат извода, че институционалното доверие изначално не 
оказва твърде силно негативно влияние върху психичното 
състояние на хората, освен на едно по-повърхностно, ситуа-
тивно ниво, свързано с непосредствената, естествена реакция 
на преживяваните ежедневни стресори. Съответно, и дейст-
вието на модераторите върху това линейно отношение са нез-
начителни. Поради това, Хипотеза 3 се потвърждава само 
частично и в слаба степен. 

 
2.4.4. Хипотеза 4 

Извършените линейно-регресионни анализи показват, че 
променливи „Резилианс“ и „Песимизъм/Оптимизъм“ имат умере-
но изразени, статистически значими модериращи ефекти върху 
линейното отношение между „Липса на лично деятелство“ и три-
те зависими променливи. Модерационните интеракции на „Рези-
лианс“ и „Песимизъм/Оптимизъм“ с независимата променлива 
повишават значително обяснената вариация по „Депресия“, 
„Тревожност“ и „Стрес“: двата модератора повлияват стойности-
те по последните в диапазона между 22 до 36 процента от всички 
изследвани случаи. Коефициентите на стандартна грешка в ли-
нейно-регресионните модели с модериращи променливи са зна-
чително по-ниски в сравнение с тези, включващи единствено 
независимата променлива. Това показва, че прогностичната сила 
на първите е по-висока. 
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Важно е да се подчертае, че в регресионните наклони в мо-
делите с един модератор, са негативни, което показва, че те се 
намират в обратно-пропорционално отношение с трите зависими 
променливи. Другояче казано, модериращите ефекти на рези-
лианса и оптимизма се проявяват по посока на редуциране 
нивата на психични проблеми, измервани от трите зависими 
променливи. Това откритие кореспондира с теоретичните обяс-
нителни модели и концепции за резилианса и оптимизма, съглас-
но които резилиансът и оптимизмът представляват позитивни 
личностни ресурси, които биха могли да понижат и дори да ми-
нимизират ефектите на редица негативни, психо-патогенни жи-
тейски фактори (вж. Раздел 1.3 по-нагоре).  

По зависими променливи „Тревожност“ и „Възприеман 
стрес“ се установяват по-високи коефициенти на ефекта (R) и 
обяснената вариация (R-квадрат) в регресионните модели с моде-
рация в сравнение с „Депресия“. Това показва, че модериращите 
ефекти на резилианса и оптимизма са по-силно проявени по от-
ношение на нивата на тревожност и стрес в изследваната извадка. 
И тук, както и при Хипотеза 2, модериращите ефекти спрямо 
зависима променлива „Депресия“ следва да се интерпретират с 
повишено внимание, тъй като дисперсията на последната е нехо-
могенна и силно изместена към стойностите в норма (вж. раздел 
4.2 по-нагоре). 

Като цяло, резултатите от извършените регресионни анали-
зи показват, че възможното ниво на психични проблеми като 
депресия, тревожност и стрес вследствие от преживяването за 
нарушено лично деятелство в условията на пандемията би 
могло да се понижи при наличието на резилианс и оптимис-
тични житейски нагласи и мисловен стил, и обратно. Те дават 
необходимото основание да се приеме, че заложената Хипотеза 4 
се потвърждава, макар и в умерена степен. 
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2.4.5. Ограничения и възможни насоки  
за бъдещи изследвания 

Едно от основните ограничения на настоящото изследване 
произтича от характеристиките на статистическата извадка. Пър-
во, тя не отговаря на критериите за национална представител-
ност, тъй като обхваща малка част от територията на страната 
(София и някои големи областни градове). Второ, от демографска 
гледна точка, извадката не е пропорционална: лицата от женски пол, 
тези с висше образование, тези на възраст от 30 – 39 г. и 40 – 49 г. и 
живеещите в столицата и голям областен град са много повече от 
всички останали. Това затруднява както генерализацията, така и по-
детайлизираната интерпретация на получените резултати. Напри-
мер, интересният изследователски въпрос дали преживяването за 
нарушено лично деятелство и произтичащите от него по-високи 
нива на психични проблеми не са по-силно изразени сред лицата, 
живеещи в столица/голям областен град в сравнение с тези от мал-
ките градове и селата няма как да получи категоричен и достоверен 
отговор. Този въпрос е важен, тъй като социалният контекст в сто-
лицата и големите областни градове е по-комплексен, по-диферен-
циран и по-динамичен и неговите специфики потенциално биха 
могли да са причината за по-високи нива на тревожност и стрес в 
условията на пандемичните условия и ограничения. Тези аспекти на 
научно-изследователските въпроси в настоящото изследване биха 
могли да са предмет на следващи такива, при по-голяма и предста-
вителна статистическа извадка. 

Друго съществено ограничение на изследването е, че то бе 
проведено през 2022 година. Този времеви контекст е доста по-
различен от периода на началото и пика на пандемията, т.е., вре-
мето, когато заболяването от коронавирус бе по-негативно изра-
зено (с по-силна заразност, по-тежко протичане и по-висока 
смъртност). От друга страна, изследването е проведено в период, 
когато противоепидемичните мерки вече бяха сериозно отслабе-
ни, а доста от тях и напълно бяха отпаднали. Напълно възможно е 
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дистанцията на времето да е повлияла върху оценките на ИЛ по 
отделните променливи, например в по-позитивна или по-
неутрална посока. Може да се очаква, че към момента на изслед-
ването независимите променливи вече не са оказвали толкова 
силно патогенно въздействие, колкото в началните етапи на пан-
демията, когато заплахите за здравето бяха по-сериозни, а нало-
жените социални ограничения бяха повече и по-строги. В този 
смисъл, тогавашното преживяване на провежданите политики и 
налагани социално-ограничителни мерки от държавните инсти-
туции със сигурност е било много по-интензивно от гледна точка 
на изследваните психо-емоционални проблеми. Едно е да оценя-
ваш състоянието си по скали за депресия, тревожност и стрес, 
когато си непосредствено и автентично потопен в конкретната 
тежка ситуация, а съвсем друго е да го направиш след като външ-
ните условия са се подобрили. Факторът на времевата дистанция 
на свой ред затруднява донякъде и генерализирането на получе-
ните резултати. 

Като трето ограничение на изследването може да се изтък-
не несигурната интерпретация на получените резултати по зави-
сима променлива (скала) „Депресия“. Както вече бе отбелязано, 
дисперсията на стойностите по последната е нехомогенна и силно 
изместена към надолу, към стойности които де факто са в диа-
пазона на нормата. От тази гледна точка, е коректно да се до-
пусне, че променливи „Резилианс“ и „Песимизъм/Оптимизъм“ 
упражняват своите модериращи ефекти върху отношението меж-
ду липсата на лично деятелство и депресията главно в рамките на 
субклинични (т.е., леки, наблюдавани при индивиди в норма) про-
яви на депресивната симптоматика. Това повдига резонния въп-
рос дали наблюдаваните модериращи ефекти на резилианса и 
оптимизма по отношение на депресията не биха могли да са само 
частични, т.е., да се проявяват единствено по отношение на по-
слабо изразени, субклинични нива депресивни симптоми? Отго-
ворът на този въпрос следва да бъде предмет на бъдещи изслед-
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вания, при сравняване на по-големи, репрезентативни извадки от 
клинично здрави лица и такива с различни степени на диагности-
цирана депресия. 

Четвърто ограничение на изследването произтича от факта, 
че наблюдаваните модерационни ефекти на променливи „Резили-
анс“ и „Песимизъм/Оптимизъм“ върху връзката между липсата 
на лично деятелство и зависимите променливи не са твърде висо-
ки: обективно, тези модерации се проявяват в диапазона между 
22 и 36 процента от всички изследвани лица в настоящата статис-
тическа извадка. Тези резултати показват, че динамиката на пси-
хичните проблеми вследствие на нарушената способност за лич-
но деятелство поради пандемията по всяка вероятност се дължи и 
на модериращите ефекти на редица други психологични и психо-
социални променливи. Изследването и установяването на техните 
позитивни модерационни ефекти биха могли да бъдат предмет на 
следващи научни разработки по темата. 

Не на последно място, по-голямата или по-малка липса на 
нормални разпределения на стойностите по отделните скали, 
включени в изследователската методика биха могли да поставят 
под въпрос достоверността на извършените параметрични анали-
зи. Това се дължи на липсата на пълна представителност на из-
вадката, в която отделните демографски променливи да са доста-
тъчно добре балансирани. Въпреки това може да се твърди, че 
липсата на нормалност на разпределенията като цяло се компен-
сира от големината на извадката, както и от извършените непара-
метрични анализи по някои от заложените хипотези. Въпреки 
това, е необходимо получените резултати да бъдат репликирани 
върху друга, още по-голяма извадка, при която въпросните ста-
тистически недостатъци са контролирани и избегнати. 
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2.4.6. Възможни насоки и стратегии за подобряване  
на психичното здраве и повишаване усещането  
за психично благополучие на хората в условията 
на глобална пандемия 

Въпреки разгледаните в предишния раздел ограничения, 
може да се приеме, че настоящото изследване установява по ясен 
и категоричен начин връзката между определени негативни пси-
хо-социални тенденции, каквито са липсата на доверие в общест-
вените институции и на усещане за лично деятелство в панде-
мичните условия и наличието на по-високи нива на психични 
проблеми като депресия, тревожност и стрес. От друга страна, 
изследването доказва, че определени позитивни личностни черти 
като резилианса и оптимизма редуцират остротата, а в определе-
ни случаи дори биха могли да превентират появата на психопато-
логични симптоми и проблеми. Това естествено води до въпроса 
какви са възможните стратегии и произтичащите от тях мер-
ки и действия, които биха могли да превентират подобни не-
гативни психично-здравни тенденции и развития? 

Наред с чисто академичните си, изследователски цели, на-
сочени по дефиниция към изучаването, обясняването и прогнози-
рането на човешкото поведение, основна мисия на психологичес-
ката наука е грижата за психичното здраве и благополучие на 
хората. Може да се твърди без да звучи пресилено, че тези аспек-
ти на човешкия живот представляват фундамента, който обуславя 
всяка друга ефективна, смислена и продуктивна човешка дей-
ност. Ето защо, помощта и подкрепата за психичното здраве е от 
особено значение в условията на сериозни и тежки глобални пре-
дизвикателства, каквато безспорно е пандемията от коронавирус.  

В тази връзка, стратегиите и мерките за превенция и 
преодоляване на негативните психично-здравни ефекти на 
пандемията, които психологията може да предложи, са неиз-
бежно свързани с въвеждането на по-ефективни и достъпни 
механизми за оказване на помощ и подкрепа, както в лично-
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житейски, така и в чисто професионален контекст. Последно-
то е особено важно по отношение на работещите в рискови сфери 
като медицина или правоприлагане. Като основна цел в тази по-
сока може да се заложи изработването и въвеждането на програ-
ми за предоставяне на широк спектър от различни психично-
здравни услуги с акцент върху справянето с негативните психо-
социални последствия на пандемията (напр., индивидуално кон-
султиране и психотерапия; групи за личен опит и саморефлексия; 
обучения за изграждане на по-добри психологични умения за 
справяне със стреса и други негативни емоционални преживява-
ния, за изграждане и укрепване на резилианса, и за оказване на 
непосредствена психологична подкрепа на работното място от 
равнопоставени колеги (т.нар. peer-support); безплатни телефон-
ни линии и Интернет-платформи за спешно консултиране и други 
интервенции). Тези услуги биха могли да се предлагат в достъпен 
формат както индивидуално, така и на работодателите.  

По отношение на психо-социалните измерения на пандеми-
ята в професионален контекст, друга възможна цел би могла да 
бъде консултирането и психологичното интервениране на орга-
низационно ниво, при наличие на констатирани проблеми и 
трудности в общия психологичен климат, екипните взаимодейст-
вия или вертикалната комуникация. 

Важно е да се има предвид, че ползването от психично-
здравни услуги е доброволен личен акт, поради което друга важ-
на цел трябва да е ориентирана към подходящото популяризира-
не и промотиране на първите и промяната на често срещаните 
негативни стереотипи и нагласи спрямо тях (напр., поради страх 
от стигматизиране). 

Гореописаните възможни цели и насоки за изграждане на 
по-добра система от програми и мерки за предоставяне на широк 
спектър от психично-здравни услуги с акцент върху справянето с 
негативните психо-социални последствия на пандемията са част 
от обичайните, традиционни способи, методи и интервенции за 
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оказване на психологична помощ и подкрепа. В контекста на 
резултатите от настоящото изследване е много важно да се 
има предвид, че въвеждането на всички тези програми и мер-
ки трябва да е съпътствано от паралелна промяна на начини-
те, по които държавните и другите обществени институции 
като цяло управляват пандемията. В ситуации на кризи хората 
очакват от институциите да се погрижат за тях, да им дадат отго-
вори на въпросите, които ги вълнуват, да аргументират и проз-
рачно да комуникират предприетите от тяхна страна мерки и 
стратегии за справяне. По време на кризата от пандемията от ко-
ронавирус в повечето случаи посланията, които се отправяха от 
обществените институции по-скоро звучаха непоследователно и 
хаотично, отколкото да имаха мобилизиращо и конструктивно 
влияние върху поведението на хората. Това вероятно допълни-
телно беше повлияно и предпоставено от негативните нагласи и 
като цяло мнително и недоверчиво отношение на българите към 
работата на държавните институции по принцип. В случая, по-
високото недоверие в институциите и нарушеното усещане за 
лично деятелство и възможност за упражняване на контрол в ежед-
невието обуславят и по-високите равнища на депресия, стрес и тре-
вожност, генерирани от несигурността, неяснотата и особено – от 
усещането за лична безпомощност. В тази връзка, обяснението 
на съществуващите психичните проблеми сред хората не мо-
же, и няма как да се търси, без да се отчита влиянието и въз-
действието на по-широкия социално-политически контекст. 
Поради това, резултатите от изследването биха могли да се 
използват при определяне на бъдещи институционални и 
държавни политики за повишаване на доверието и на по-
ефективни мерки за преодоляване на кризи като настоящата, 
които водят до сериозни промени в ежедневните дейности на 
хората и тяхното ефективно осъществяване.  
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ПУБЛИКУВАНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ В РАМКИТЕ НА ПРОЕКТА: 

Резултатите от изследванията на екипа са представени в 
няколко публикации, индексирани във вторични бази данни. С 
цел по-всеобхватно представяне на анализите в контекста на пси-
хологическите измерения на кризата, може да прочетете: 

1) Hristova, E. (2021) Personal perceptions of (in)security. 
Electronic scientific journal Scientific Atlas, No 1: 
Microsoft Word – 8_Nauchen_atlas_Elitza_Hristova.doc 
(scientificatlas.com), ISSN 2738-7518. 

2) Христова, Е. (2021) COVID-19: Психични ефекти и ин-
дивидуални стратегии за преодоляване на негативни 
преживявания, Българско списание по психология, Из-
дание на Дружеството на психолозите в Република 
България 4(4): 7 – 16, ISSN 0861-7813. 

3) Христова, Е. (2021) Управленски подходи и стратегии 
в процеса на справяне с последиците от пандемията 
COVID-19 и тяхното отражение върху равнището на 
стрес при служителите, Сборник с доклади, XX Лятна 
научна сесия на Юридическия факултет 2021, Юби-
лейна межд. научна конференция „Приложна психоло-
гия – възможности и перспективи“. УИ ВСУ „Черно-
ризец Храбър“, стр. 402 – 411, ISSN 1314-0507. 

4) Христова, Е. (2022) Организационно развитие в кризис-
на бизнес среда, Сборник с доклади от лятна научна се-
сия на Юридическия факултет 2022, XXI международ-
на научна конференция „Приложна психология – въз-
можности и перспективи“. УИ ВСУ „Ч. Храбър“, стр. 
149 – 158, ISSN 1314-0507. 
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ГЛАВА III 

ПРАВЕН АНАЛИЗ, БАЗИРАН НА ОСНОВНИ  
РАЗПОРЕДБИ ОТ СТРАТЕГИЧЕСКИ ДОКУМЕНТИ 
НА БЪЛГАРИЯ И ЕС, КАСАЕЩИ КРИЗИСНИ  

СИТУАЦИИ 

АС. Д-Р СТАНИСЛАВ СТАНЕВ, ТОДОР РОГОШЕВ 

 

3.1. ЛИТЕРАТУРЕН ОБЗОР 

Пандемията, причинена от разпространението на вируса 
COVID-19, хвана света неподготвен, което за съжаление доведе до 
смъртта на милиони хора по света. Вирусът се разпространява 
бързо и ефективно, както по въздушно-капков път, така и чрез 
докосване.4F

5 Това доведе и до въвеждането на извънредно положе-
ние (или алтернатива на този институт) в по-голямата част от стра-
ните по света. В стремежа да се ограничи разпространяването на 
вируса, редица държави наложиха сериозни мерки като каранти-
ниране, затваряне на граници и вътрешни ограничения на пътува-
нията. Но тези ограничения и въвеждането на извънредно положе-
ние повдига много правни въпроси, а в търсене на отговори на тези 
въпроси са се впуснали много съдилища, организации и автори.  

От особен интерес за този труд са източниците в четири 
направления. На първо място са източниците, които могат да 
бъдат използвани за сравнително-исторически анализ между мер-
ките предприети във връзка с COVID-19 и мерките по време на 
други пандемии На второ място са източниците, които засягат 

                                                      
5  ‘Modes of transmission of virus causing COVID-19: Implications for IPC 
Precaution Recommendations’, (2021), WHO, Scientific Brief, 29.03.2020. 
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мерките предприети от различните държави, режимите под които 
са наложени те и правната им обосновка. На трето място е прак-
тиката на международните организации и по-специално между-
народните съдилища във връзка с правата на човека и тяхното 
ограничаване от страна на държавите. На последно място са из-
точниците, които се отнасят до мерките предприети в държавите 
от Западните Балкани. Като бележка трябва да се има предвид, че 
трудът си служи със съчетанието „извънредно положение“ в два 
смисъла – в широк смисъл като фактическа ситуация, която изли-
за от рамките на нормалното и изисква налагането на определни 
мерки и в тесен смисъл като институт заложен в Конституцията 
на Република България и международни договори. 

 
3.1.1. Исторически преглед 

Историческото сравнение ни дава по-широк поглед върху 
мерките, които се предприемат по време на пандемии и какви са 
правните последици от разпространението на смъртоносен вирус 
като COVID-19. В историята е имало редица епидемии и панде-
мии, които са генерирали значителна практика, която заслужава 
да бъде изследвана. По този начин може да се прецени ефикас-
ността на дадени мерки, тяхната необходимост и пропорционал-
ност, както и по какъв начин се е променила правната доктрина в 
хода на времето по отношение на епидемии и пандемии. 

Едно от най-честите сравнения, правени с разпространени-
ето на COVID-19, е това с пандемията от Испански Грип през 
1918 г. За последните 2 години са направени много сравнителни 
изследвания между двете пандемии, като трудовете засягат въп-
росите за мерките, които се приемат, тяхната ефективност, тяхно-
то социално отражение и правните последици от пандемията и 
мерките свързани с нея. Основната причина да се прави сравне-
ние с Испанския грип е мащаба на пандемията, който е сравним 
единствено с COVID-19 за последните 100 години.  
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Като отправна точка може да бъде взет анализа на Shu Ting 
Liang, Lin Ting Liang и Joseph M Rosen, които разглеждат прили-
ките и разликите между вирусите, как се разпространяват и по 
какъв начин се отразяват на човешкото здраве. 5F

6 Макар и да не 
засяга правния аспект на пандемията, подобен анализ е изключи-
телно важен за по-пълното разбиране на всички други сравнител-
но-правни анализи между ситуациите с двата вируса. В същата 
линия е и анализът на Akhilesh Agrawal и др., който демонстрира 
как масовите събирания по време на пандемията от Испански 
грип са допринесли за по-голямата смъртност. 6F

7 Трудът на тези 
автори показва и значението на социалното дистанциране и по-
казва ефективността на тези мерки. Не на последно място следва 
да се отбележи и докладът на Raffaele Scarpa и др., който разг-
лежда налагането на законови изисквания за носене на маски на 
публични места през 1918 г.7F

8 
Но както има примери за промените в обществото и как се 

възприемат мерките, така има и примери за обратното. Cédric 
Cotter пише в своята статия за блога на Международния комитет 
на Червения кръст относно фалшивите новини и междуетничес-
кото и междурасовото вменяване на вина. 8F

9 Проблемът е особено 
подсилен заради Първата световна война, тъй като цензурата и 
военната пропаганда силно възпрепятства достигането на досто-
верна информация за вируса до населението. Това дава добра 
перспектива върху опитите на Световната здравна организация и 
                                                      
6 Liang ST, Liang LT, Rosen JMCOVID-19: a comparison to the 1918 influenza 
and how we can defeat itPostgraduate Medical Journal 2021; 97: 273-274. 
7 Akhilesh Agrawal et al., ‘A Comparative Analysis of the Spanish Flu 1918 and 
COVID-19 Pandemics’ (2021) The Open Public Health Journal, ISSN: 1874-
9445, 128-134. 
8  Scarpa, R., Caso, F., Costa, L. et al. May the analysis of 1918 influenza 
pandemic give hints to imagine the possible magnitude of Corona Virus Disease-
2019 (COVID-19)?. J Transl Med 18, 489 (2020). 
9 Cédric Cotter, ‘From the ‘Spanish Flu’ to COVID-19: lessons from the 1918 
pandemic and First World War’ (2020) ICRC COVID-19 and conflict. 
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правителствата по света да ограничат разпространяването на 
фалшиви новини.  

По-конкретен анализ на правните аспекти на отговорите на 
пандемии се намира в проучването на Brian Beach, Karen Clay и 
Martin H. Saavedra, които разглеждат обосновката и ефективност-
та на мерки като задължителното ваксиниране, социалното дис-
танциране, носенето на маски и ограничаването на капацитета на 
различни места по време на Испанския грип. 9F

10  Техният труд 
сравнява мерките, които са взети от държавите през 1918 г. с 
мерките предприети от същите държави през 2020 г. Една сери-
озна разлика, която авторите откриват е, че през 1918 г. училище-
то тепърва е навлизало като задължително обучение за всички 
деца, което със сигурност е повлияло на по-бавното разпростра-
няване на вируса. Това изисква и по-различен подход в контекста 
на COVID-19. 

Jordan Wajs от друга страна разглежда гражданскоправните 
последици от пандемията и наложените мерки в Канада. Макар и 
разгледаната от него юриспруденция да засяга англо-саксонската 
правна система, голяма част от откритията му са добър ориентир 
и за българската правна система. Т. напр. авторът разглежда 
обективната невъзможност за изпълнение на договора като след-
ствие на пандемията в делата Cunningham v. Insinger или force 
majeure в Citrus Soap Co. v. Peet Bros. Mfg. Co.10F

11 Наред с други 
дела, този доклад показва как институтите на гражданското право 
могат да бъдат приспособени и приложени в контекста на панде-
мията от COVID-19.  

                                                      
10 Brian Beach Karen Clay Martin H. Saavedra, ‘The 1918 Influenza Pandemic 
and its Lessons for COVID-19’ (2020) US National Bureau of Economic Re-
search NBER Working Paper Series. 
11 Jordan Wajs, ‘Common law in a pandemic: Spanish flu of 1918’ (2020) The 
Lawyer’s Daily, LexisNexis. 
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Освен испанския грип има редица други по-малки епиде-
мични обстановки, които могат да бъдат изследвани. Така напри-
мер проучването на David Heymann относно разпространението 
на SARS и мерките, които са предприети по света срещу вируса е 
изключително ценно.11F

12 На първо място COVID-19 има значител-
ни сходства със SARS от 2003 г. На второ място, за разлика от 
Испанския грип, епидемията от SARS e значително по-скорошна, 
което позволява да се изследват промените в настроенията, зако-
ните и обществата. Други изследвания, които също биха могли да 
помогнат и които дават по-различна гледна точка за SARS са 
докладите на D. Bell за Световната здравна организация12F

13 и про-
учването на Sonny Lim относно използването на карантинни мер-
ки срещу SARS в Сингапур.13F

14  
Освен SARS и Испанския грип има редица други епидемии, 

които са изследвани по подобен начин. Godshen Pallipparambil раз-
лежда ефикасността на мерките при избухването на Суратската 
чума от 1994 г. в Индия.14F

15 Докладите на Световната здравна орга-
низация относно чумата в Мадагаскар15F

16 и Ебола16F

17 също са чудесен 
източник на информация за начини за справяне с пандемията.  

 
  

                                                      
12 David L Heymann, „The international response to the outbreak of SARS in 
2003“., Journal Philos Trans R Soc Lond B Biol Sci. (2004), pp. 1127–1129. 
13 D. M. Bell & World Health Organization Working Group on International and 
Community Transmission of SARS, ‘Public health interventions and SARS 
spread’, (2003) Emerging infectious diseases, 10(11), 1900–1906. 
14 Sonny Lim et al., ‘Use of quarantine in the control of SARS in Singapore’, 
(2005) Am J Infect Control 33(5), 252–257. 
15 Godshen Robert Pallipparambil, The Surat Plague and its Aftermath, Montana 
State University 
16 https://www.who.int/csr/don/27-november-2017-plague-madagascar/en/ 
17  https://www.ifrc.org/fr/introduction/droit-relatif-aux-catastrophes/nouvelles/ 
africa/the-hard-sell--opening-borders-to-contain-ebola-67267/?print=true 
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3.1.2. Практика на конституционни съдилища по света 

Тъй като с мерките често се засягат правата и свободите на 
гражданите на една държави, редица конституционни съдилища 
по света трябваше да се произнасят за конституционосъобраз-
ността на редица мерки. Изследването на тази конституционна 
практика показва не само различните мерки, които държавите са 
предприели, но и по какъв начин са ги защитили. Подобна прак-
тика е чудесен ориентир за добри практики, от които другите 
държави могат да черпят идеи.  

Конституционният съд на Австрия се произнася по две дела 
през 2020 г., относно забрана за посещение на определени пуб-
лични места7F

18  и относно забрана за определени услуги, което 
води до временното затваряне на редица магазини и търговски 
обекти. 18F

19 Изводите от тези дела могат да бъдат сравнени с прак-
тиката на българския Конституционен съд, както и да се направи 
сравнителен анализ между мерките и тяхната обосновка спрямо 
Конституцията и закона.  

Конституционният съд на Чехия в своето дело Pl. ÚS 
106/20 разглежда конституционосъобразността на обявеното от 
правителството извънредно положение през 2020 г., които значи-
телно ограничават търговските обекти и сферата на услугите. Тук 
чешкия конституционен съд щателно е разгледал редица човешки 
права, гарантирани от конституцията на Чехия и тяхното съот-
ношение с публичната необходимост от ограничаването на разп-
ространяването на вируса.  

Една от най-богатите практики е тази на Франция, където 
Конституционния съвет разглежда различните мерки в 8 дела. 
Първото такова дело също разглежда въпроса за извънредното 
положение и неговата конституционосъобразност при нуждата за 

                                                      
18 Austria, Constitutional Court, 14.07.2020, V 363/2020. 
19 Austria, Constitutional Court, 14.07.2020, G 202/2020. 
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предпазване на общественото здраве.20 Но тук открояваме и мно-
го разнообразни проблеми, с които се сблъска и България. В де-
лото 2020-849 QPC съдът разглежда законността на промяна на 
датата на местни избори за да се предотврати разпространяването 
на вируса.21 В своето дело 2020-866 QPC Съветът пък разглежда 
задължението на съдилищата да променят процедурните си изис-
квания за да запазят общественото здраве като например да оси-
гурят възможност за дистанционно участие в съдебни производс-
тва. Подобно е и делото 2020-872/859 QPC, което се отнася до 
наказателните производства и необходимостта от присъствието 
на обвиняемия, когато това явно застрашава неговото здраве или 
здравето на околните.22 

Друга интересна практика е на Германския федерален кон-
ституционен съд, който в четири дела разглежда редица пробле-
ми свързани с противоепидемичните мерки предприети от гер-
манското правителство. Откроява се дело 2 BvQ 87/20, което раз-
глежда възможността за предаване на съд на обвиняем, който е в 
застрашена категория лица или физическото му състояние не е 
достатъчно стабилно за съд. 22

23 Това дело наподобява по-горе по-
соченото дело пред френския Конституционен съвет, но Феде-
ралният конституционен съд на Германия има съвсем различен 
подход към казуса, което заслужава изследване. Повдига се въп-
роса за конфликтът между правото на справедлив процес, осигу-
ряване на държавната репресия и човешките права гарантирани 
от германската конституция. Друго интересно дело е 2 BvR 
527/21 където конституционният съд разглежда въпроса със зат-

                                                      
20 France, Constitutional Council 11.05.2020, 2020-800 DC. 
21 France, Constitutional Council 17.06.2020, 2020-849 QPC. 
22 France, Constitutional Council 15.01.2021, 2020-872/859 QPC. 
23 Germany, Federal Constitutional Court, 16.11.2020, 2 BvQ 87/20. 
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варянето на границите, правата произтичащи от зоната Шенген и 
отказа за допускане в държавата. 23F

24  
Тъй като фалшивите новини са една от най-сериозните зап-

лахи покрай COVID-19, специално внимание следва да се обърна 
не конституционно дело 15/2020. (VII. 8.) AB на Унгарския конс-
титуционен съд, 24F

25 което поставя редица изисквания за законното 
арестуване и повдигане на обвинение срещу лице, което съзна-
телно разпространява невярна информация, която може да заст-
раши живота и здравето на други лица. Тъй като този въпрос е 
един от най-заплетените и спорните в правната доктрина, това 
дело е изключително ценно и би следвало да бъде изследвано. 

На последно място специално внимание може да се отдели 
и на практиката на Бразилския върховен съд, който има право-
мощията да се произнася по конституционни въпроси. Практика-
та на този съд е изключително разнообразна и дава много инте-
ресни и разнообразни гледни точки за пандемията и правните 
последици от нея. Най-важните от тях са относно трудовите пра-
ва при ограниченията наложени с цел борба с разпространяването 
на COVID-19. Например в делото ADI 6363 Ref-MC съдът се 
произнася че ограничаването на работното време и заплащането 
на работниците в дадени сектори е конституционосъобразно дори 
и без участието на профсъюзите в процеса на взимане на реше-
ния. 25F

26 В друго свое дело съдът постановява, че облекчаването на 
режима на работниците чрез акт на президента също е конститу-
ционосъобразно. 26F

27 Тази практика отвъд океана хвърля нова свет-
лина върху пандемията и правните последици от нея.  

                                                      
24 Germany, Federal Constitutional Court, 07.04.2020, 2 BvR 527/21. 
25 Hungary, Constitutional Court, 08.07.2020, 15/2020. (VII. 8.) AB. 
26 Brazil, Federal Supreme Court, 17.04.2020, ADI 6363 Ref-MC. 
27 Brazil, Federal Supreme Court, 29.04.2020, ADI 6342 Ref-MC. 
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Всички тези дела, а и редица други дават идеи за това как 
голяма част от правните казуси произтичащи от пандемията и 
мерките свързани с нея могат да бъдат разрешени. 

 
3.1.3. Права на човека 

Ограниченията с цел борба с разпространението на COVID-
19 имат и измерение в сферата на правата на човека. Тези права 
са гарантирани както от конституционния ред на Република Бъл-
гария така и от редица международни договори като Европейска-
та конвенция за правата на човека, Международния пакт за граж-
дански и политически права и Европейската харта на основните 
права на гражданите на Европейския съюз. В практиката на орга-
ните, поверени с прилагането на тези договори се откриват не-
малко разяснения за отношенията между мерките, които държа-
вите налагат и правата на гражданите, които тези мерки засягат.  

Международния пакт за граждански и политически права е 
най-широко разпространения международен договор в сферата на 
правата на човека със 173 членуващи държави. По тази причина е 
и най-авторитетният инструмент на глобално ниво, като немалка 
част от разпоредбите му се считат за приети и като норми на меж-
дународното обичайно право.28 Сред правата, които най-често са 
засегнати от мерките срещу пандемията на COVID-19 са правото 
на свободно движение по чл. 12, правото на личен живот по чл. 
17, правото на свобода на мисълта и вероизповеданията по чл. 18 
и правото на свобода на изразяване по чл. 19.  

Относно правото на свобода на движение, което е най-
силно засегнато и в най-голям мащаб, Комитетът по правата на 
човека на ООН е приел два коментара по разпоредбата, които са 
добър симпозиум на практиката на комитета във връзка с това 
                                                      
28 Beth Simmons, ‘Civil Rights in International Law: Compliance with Aspects of 
the ‘International Bill of Rights’ (2008) Indiana Journal of Global Legal Studies 
16(2): 437-481. 
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право – Общ коментар № 1529 и Общ коментар № 27.29

30 Има и 
немалко дела пред Комитета, които могат да бъдат взети предвид. 
Т. напр. в делото Loubna El Ghar v. Libya 30F

31 Комитетът достига до 
извода, че ограниченото право на гражданин на една държава да 
се завърне в своята държава е позволено в изключителни случаи. 
Това становище се допълва и от делото Stewart v. Canada, където 
комитетът отсъжда, че такива ограничения не могат да бъдат 
дискриминиращи, включително и на база националност.32 Огра-
ничението в интерес на защитата на общественото здраве е приз-
нато в делото Nystrom v. Australia, но само при положение, че 
тези мерки преследват легитимна цел, са доказано необходими и 
са пропорционални.33 Тъй като немалко хора се оказаха хванати в 
клопката на мерките това дело дава ясни критерии за преценка 
дали едни мерки са съвместими със защитата на правото на сво-
бодно придвижване или не.  

Относно правото на личен живот по чл. 16, Комитетът е 
приел Общ коментар № 16. По същия начин са приети и комента-
ри по отношение на правото на свобода на мисълта и вероизпове-
данието и по отношение на правото на свобода на изразяване – 
Общ коментар № 22 33F

34 и № 3434F

35 съответно. Но в най-голям инте-
рес за този труд е Общ коментар № 29, който засяга института на 
извънредното положение и неговите критерии за законосъобраз-
ност. Предвид неясния статус на положението в България и много 

                                                      
29 General comment No. 15, HRI/GEN/1/Rev.3, (1997). 
30 General Comment No. 27, CCPR/C/21/Rev.1/Add.9 (1999);  
31  UNHRC, Loubna El Ghar v. Libyan Arab Jamahiriya, CCPR/C/82/D/ 
1107/2002, (2004), 7.2. 
32 UNHRC, Stewart v. Canada, CCPR/C/58/D/538/1993, (1996), 12.4. 
33 UNHRC, Nystrom v. Australia, CCPR/C/102/D/1557/2007 (2011) 7.4. 
34 General Comment No. 22, CCPR/C/21/Rev.1/Add.4 (1993). 
35 General Comment No. 34, CCPR/C/GC/34 (2011). 
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термини, с които бе обозначено, Общ коментар № 29 дава чудес-
на възможност за разясняване на този въпрос. 35F

36  
Европейската конвенция за защита правата на човека и ос-

новните свободи съдържа почти идентични в своето съдържание 
права както Пакта. Но тъй като Конвенцията е регионален дого-
вор, а режимът създаден от нея разполага с комисия и съд със 
задължителна юрисдикция за държавите членки, то практиката е 
много по-богата и по-задълбочена от тази на Комитетът по права-
та на човека на ООН. Освен това, България е членка на тази Кон-
венция и би следвало да се съобразява предимно с нея, тъй като 
тя има и по-стриктни изисквания от по-общите изисквания на 
Международния пакт за граждански и политически права. Освен 
това практиката на Европейския съд за правата на човека във 
връзка с COVID-19 и мерките, предприети от държавите срещу 
вируса, включва и редица други права като правото на справед-
лив процес, забраната за измъчване и унизително отношение и 
правото на собственост.  

Изключително любопитно е делото Feilazoo v. Malta 36F

37 къ-
дето малтийското правителство задържа нигерийски имигрант и 
го поставя в de facto изолация обоснована като карантинна мярка. 
След изтичането на този изолационен период, жалбоподателят е 
настанен в убежище с новопостъпили бежанци, които тепърва са 
карантинирани. Съдът открива, че има нарушение на чл. 3 тъй 
като първо е бил подложен на ненужна карантина от 7 седмици, а 
по-късно е бил изложен на риск като е бил настанен сред хора, 
които потенциално са заразени. Към момента на писане на този 
труд има и три други дела, които предстои да бъдат решени във 
връзка с излагането на затворници и арестанти в условия, които 
застрашават здравето им като нехуманно отношение, противоре-
чащо на правата по чл. 3 от Конвенцията.  
                                                      
36 General Comment No. 29, CCPR/C/21/Rev.1/Add.11 (2001) 
37 Feilazoo v. Malta, ECtHR, Application no. 6865/19, Judgement. 
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За разлика от практиката на Комитета, Европейският съд за 
правата на човека има много повече дела, които са директно 
свързани с COVID-19. Немалко от тях предстои да бъдат решени, 
но това показва силния интерес на гражданите в рамките на Съ-
вета на Европа да търсят защита на тези права. Макар и нереше-
ни, тези дела са богат ресурс на информация за съвместимостта 
на различни мерки с правата на човека по Конвенцията. 

 

3.2. ЗАПАДНИТЕ БАЛКАНИ 

Геополитическата стратегия на България е силно ориенти-
рана към Западните Балкани, което прави особено интересна 
практиката на конституционните съдилища на държавите от този 
регион. Венецианската комисия към Съвета на Европа е събрала 
немалко решения от Сърбия, Хърватия, Черна Гора, Босна и Хер-
цеговина и Косово. Всички тези дела дават добра представа за 
подхода, който всяка от тези държави предприема и каква е конс-
титуционната обосновка на наложените ограничения.  

 
3.2.1. Конституционна рамка  

на извънредното положение 

Катаклизми от всякакви естество и мащаб са способни да 
разклатят устоите на обществения договор до неговите основи. 
Подобни събития са били достатъчни дори да затрият цели циви-
лизации. Този факт не зависи нито от степента на развитие на 
дадено общество, нито на неговата форма на държавно структу-
риране. На практика всички държавни системи могат да постра-
дат значително. В случая с разпространяването на патогени, било 
то вируси или бактерии, резултатите могат да бъдат наистина 
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катастрофални. 38  В интерес на истината, по-високото ниво на 
развитие на обществото подпомага значително разпространение-
то на зарази. Т. напр. добре развития Рим през VI в. се оказва 
оптималната среда за развитие на Юстиниановата чума, която 
води и до падането на империята.39 Добре организираното римско 
общество е пригодено за варварски армии и политически врагове, 
но това са все заплахи, които могат да бъдат видени за разлика от 
невидимата болест. 39F

40 В допълнение, пътищата и градската инф-
раструктура подпомага движението на хора от едно място на дру-
го, с което подпомага и разпространението на заразата. Загубата 
на работна ръка, неспособността на институциите да функциони-
рат, карантините на превозните средства (кораби в Рим), влияни-
ето върху емоционалното и психическото състояние са само част 
от редица щети, които болестите нанасят върху обществото. 40F

41  
Подобни бяха и наблюдаваните феномените и пораженията 

върху обществото и от разпространението COVID-19. Корабният, 
самолетният и сухопътният превоз пренесоха заразата от Китай 
до всяко кътче на света за по-малко от половин година. С цел да 
се намали разпространението бяха въведени редица мерки, много 
от които ограничаваха гражданските права на населението. Биз-
неси затваряха временно, някои и окончателно, а болничните ни 
заведения бяха с препълнен капацитет – ситуация наподобяваща 
война. Но както бе отбелязано по-рано, подобни катастрофи не са 
нищо ново за човечеството и е необходимо да бъдем готови за 

                                                      
38 J. Lebni et al., ‘How the COVID-19 pandemic effected economic, social, polit-
ical, and cultural factors: A lesson from Iran’ (2020), 67(3) International Journal 
of Social Psychiatry, 298-300. 
39 D. Huremović, ‘Brief History of Pandemics’ (2019) Psychiatry of Pandemics, 7-35. 
40 A. Moravcsik, ‘The fate of Rome: Climate, disease, and the end of an empire’ 
(Princeton University Press 2017). 
41 J. Lebni et al., ‘How the COVID-19 pandemic effected economic, social, polit-
ical, and cultural factors: A lesson from Iran’ (2020), 67(3) International Journal 
of Social Psychiatry, 298-300. 



134 

неочакваните ситуации, извън установения ред – затова извън-
редни. По тази причина с времето човечеството е изградило в 
правните си структури гаранции за справянето със и възстановя-
ването след сблъсък с такива катастрофи, включително разпрост-
ранението на вируси като пандемията от COVID-19. 

Конституционният ред на Република България не е изклю-
чение. Като всяка друга държава, България е уязвима на извън-
редни ситуации от всякакво естество, които не позволяват нор-
малното функциониране на държавните структури. Но дори и в 
такива ситуации Конституцията на Република България запазва 
своето върховенство, като учредителната власт е предвидила и 
редица механизми по които да се запазва установения ред. 41F

42 Раз-
бира се извънредните ситуации изискват извънредни мерки, т.е. 
дори самата конституция предвижда отклонения от установения 
ред, в рамките на регламентирана допустимост. Това включва 
както прехвърлянето на определени правомощия, така и времен-
ното ограничаване на гражданските права и свободи на гражда-
ните на Република България.42F

43  
Това отново е унаследено от традицията в Древния Рим, 

където бил излъчван „диктатор“, който да поеме властта и да 
координира обществото с по-голяма решителност, но само докато 
се отстранят причините за извънредното положение.43F

44 Правомо-
щията му били големи и изпълнявал функции от всякакъв харак-
тер – определял мерките, които да се предприемат срещу надвис-
налата опасност, осъждал виновните за причинени вреди, както и 
за мародерите, които се възползвали от извънредното положение 
да придобият блага за себе си и др. Но най-важното от всичко е, 

                                                      
42 Е. Друмева, „Конституционно право“, 5-то допълнено и преработено изда-
ние (Ciela, 2018). 
43 Е. Друмева, „Конституционно право“, 5-то допълнено и преработено изда-
ние (Ciela, 2018). 
44 N. Machiavelli, ‘Discourses on Livy’ (University of Chicago Press, 2006), 71. 
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че диктаторът в Древен Рим не се подчинявал никому, а решени-
ята му са еднолични без необходимост от консултация с когото и 
да било. Разбира се тази власт е имала своите ограничения, както 
времево – докато трае извънредното положение, така и по компе-
тентност – диктаторът не може да отнеме властта на Сената.44F

45 
Следователно, въпреки огромната си власт в лицето на необхо-
димостта от решителност в ръцете на един силен водач, тази 
власт е ограничена като нейния суверен остава народа.  

Но дори и векове по-късно подобни институти продължа-
ват да съществуват като днес 9 от 10 конституции по света имат 
разпоредби, които касаят извънредни ситуации под една форма 
или друга, като имат за цел да помогнат на правителствата да се 
справят с необикновената обстановка, особено когато тя застра-
шава устоите на държавата или живота на гражданите. 45F

46 Всъщ-
ност, според проф. д.ю.н. Георги Близнашки „извънредното по-
ложение“ е равнозначно на „конституционна диктатура“. 46F

47  По-
добно силно твърдение може да звучи крайно, но до голяма сте-
пен отразява същността на института на „извънредното положе-
ние“. Въпреки това, трябва да се има предвид, че в днешната си 
форма последното подлежи на сериозна регулация както от стра-
на на конституционна уредба и национално законодателство, така 
и от нормите на международното право, които са в сила за Репуб-
лика България. 

Ако проследим конституционната традиция на България 
можем да видим подобен институт на „извънредно положение“ 
във всяка форма на държавно регулиране от създаването на Тре-
тата българска държава до наши дни. Търновската конституция 
                                                      
45 Г. Близнашки, „Конституционно право“, Том I, (Университетско Изда-
телство „Св. Климент Охридски“ 2020). 
46 C. Bjørnskov, S. Voigt, ‘Emergencies: on the misuse of government powers’ 
(2022) 190 Public Choice, 1-32. 
47 Г. Близнашки, „Конституционно право“, Том I, (Университетско Изда-
телство „Св. Климент Охридски“ 2020) 310. 
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има две разпоредби, които демонстрират това чл. 47 и чл. 76. 
Първата разпоредба гласи: 

„Ако би държавата да се заплашва отъ некоя външна или 
вътрешна опасность, а Народното Събрание не би могло да се 
свика, то само въ такъвъ случай Князьтъ, по представление на 
Министерский Съветъ и подъ обща отговорность на Министрите, 
може да издава наредби и да прави распореждания, които иматъ 
задлъжителна сила като законъ. Такива извънредни наредби и 
распореждания се представятъ за одобрение на първото, свикано 
следъ това, Народно Събрание.“47F

48 
Макар и Търновската конституция да не предвижда изрич-

но „извънредно положение“ в текста на тази разпоредба, тя пред-
вижда в ситуации на „външна или вътрешна опасност“. В такъв 
случай изпълнителната власт в лицето на Княза и Министерския 
съвет могат да правят разпореждания и да издават наредби, които 
се третират със същата сила като законите приети от Народното 
събрание. Разбира се, тази власт не е безгранична и последното 
трябва да одобри тези наредби и разпореждания при първото му 
редовно свикване.48F

49 Но прави впечатление, че разпоредбата носи 
духа на древноримския институт на „диктатора“. От друга страна 
чл. 76 гласи: 

„Ако би се появиле некои събития, които би могле да на-
рушътъ общественната безопасност, то Князьтъ може да спре въ 
цело княжество или въ отделни места действието на 73 и 74 чле-
нове, но задължава се да внася таквия свои распореждания за 
подтвърждение въ първото Народно Събрание.“ 49F

50  
Съответно чл. 73 и 74 гласят: 

                                                      
48 Конституция на Българското княжество, (1879), Приета на 16.04.1879 г., 
чл. 47. 
49 Е. Друмева, „Конституционно право“, 5-то допълнено и преработено изда-
ние (Ciela, 2018). 
50 Конституция на Българското княжество, (1879), Приета на 16.04.1879 г., 
чл. 76. 
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„Никой не може да бъде наказанъ безъ пресъда отъ над-
лъжний съдъ, която е вече добила законна сила.“50F

51 
„Затвори и претърсвания по къщията могътъ да ставатъ са-

мо споредъ правилата, които съ изложени въ законите.“ 51F

52 
Видно от разпоредбата на чл. 76 когато има опасност за 

обществото то Князът има правото да суспендира правата по чл. 
73 и 74 от Търновската конституция, но отново със същото огра-
ничение, че това са временни мерки и се случват под контрола на 
Народното събрание. Т.е. извънредното положение разрешава 
ограничено отстъпление от установения конституционен ред.52F

53 
Тази разпоредба е прототип на съвременната форма на „извън-
редно положение“, но както ще стане ясно по-долу, днес тя има 
съществени различия спрямо търновския си предшественик. Но в 
целостта си, в Търновската конституция остава сравнително не-
доразвит института на „извънредното положение“.  

Първото изрично споменаване на извънредно положение 
можем да намерим в т. нар. Димитровска конституция или Конс-
титуция на Народна Република България от 1947 г. В своя чл. 30 
тя гласи: 

„Народното събрание се разпуща с изтичане на пълномо-
щията му или по-рано, ако то самото реши това. 

(Ал. 2, доп. – ДВ, бр. 89 от 1969 г.) В случай на война или 
на други извънредни обстоятелства Народното събрание може да 
продължи пълномощията си за времето, докато трае това поло-

                                                      
51 Конституция на Българското княжество, (1879), Приета на 16.04.1879 г., 
чл. 73. 
52 Конституция на Българското княжество, (1879), Приета на 16.04.1879 г., 
чл. 74. 
53 Е. Друмева, „Конституционно право“, 5-то допълнено и преработено изда-
ние (Ciela, 2018). 
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жение. То може да продължи пълномощията си за срок до една 
година и по други важни причини.“53F

54 
Но макар и изричното позоваване на „извънредни обстоя-

телства“ Конституцията от 1947 г. не дава никакво по-подробно 
обяснение за това как се процедира в такова време. Нито дава 
яснота какви размествания в управлението има или по какъв на-
чин това се отразява на гражданите. Тази постна уредба може да 
се обясни с характеристиките на тоталитарният режим в България 
особено в ранните си години. 

Една идея по-пълна версия на института може да бъде отк-
рит в Конституцията на Република България от 1971 г. Подобна 
разпоредба като тази в Конституцията от 1947 г. по отношение на 
продължаването на правомощията на Народното събрание може 
да бъде открита в чл. 69 ал. 3:  

„Ако срокът на пълномощията на Народното събрание из-
тече по време на война или на други извънредни обстоятелства, 
то може да го продължи. То може да продължи срока на пълно-
мощията си и ако бъде обявено положение на война или настъпят 
други извънредни обстоятелства по време на избори. В тези слу-
чаи избор на ново Народно събрание се произвежда в срок от 6 
месеца след отпадане на причините, които са наложили продъл-
жаването на мандата му.“54F

55 
Но по-интересна е разпоредбата на чл. 92 т. 13: 
„Председателят (Президентът) на Републиката обявява об-

ща и частична мобилизация и военно или друго извънредно по-
ложение по предложение на Министерския съвет, когато Народ-

                                                      
54 Конституция на Народна Република България, (1947 г.), ДВ. бр. 284 от 6 
Декември 1947 г. 
55 Конституция на Република България, (1979 г.), Приета на 18.05.1971 г., 
чл. 69(3). 
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ното събрание не заседава. В тези случаи Народното събрание се 
свиква незабавно, за да се произнесе по решението;“ 55F

56 
Тук вече за пръв път става дума за „обявяване“ на извън-

редното положение – т.е. съществува като отделен институт, 
предполагащ специфични мерки, които да съответстват на необ-
ходимостта, произтичаща от нестандартните обстоятелства. Но 
отново липсват подробности относно взаимодействието между 
тази конституционна уредба и правата на гражданите, което от-
ново може да бъде обяснено със спецификите на тоталитарния 
режим в България по това време. 

С това достигаме до съвременното разбиране на института 
заложено в Конституцията на Република България от 1991 г. 
Всъщност, то взима най-добрите елементи от предшестващата я 
конституционни уредби в тази връзка, но ги адаптира в една по-
съвременна форма. В чл. 64 се съдържа уредбата за извънредното 
продължаване на пълномощията на народното събрание. 

„В случай на война, военно или друго извънредно положе-
ние, настъпили по време или след изтичане на мандата на Народ-
ното събрание, срокът на неговите пълномощия се продължава до 
отпадането на тези обстоятелства.“56F

57 
Но от значително по-голямо значение е разпоредбата на чл. 

57 ал. 3, която се отнася до ограничаването на права на гражда-
ните при извънредно положение.  

„При обявяване на война, на военно или друго извънредно 
положение със закон може да бъде временно ограничено упраж-
няването на отделни права на гражданите с изключение на права-
та, предвидени в чл. 28, 29, 31, ал. 1, 2 и 3, чл. 32, ал. 1 и чл. 37.“  

                                                      
56 Конституция на Република България, (1979 г.), Приета на 18.05.1971 г., 
чл. 92, т. 13. 
57  Конституция на Република България, (1991 г.), Обн., ДВ, бр. 56 от 
13.07.1991 г., в сила от 13.07.1991 г., чл. 64(2). 
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Тази разпоредба ни връща към първоначалната уредба 
предвидена в Търновската конституция тъй като има изрично 
уреждане на правата на гражданите и съответното им огранича-
ване при извънредно положение. Но за разлика от Търновската 
конституция, която изброява правата, които могат да бъдат огра-
ничени, Конституцията от 1991 г. изброява тези права, които не 
могат да бъдат ограничени или т. нар. абсолютни права. 57

58 На пръв 
поглед това може да изглежда по-ощетяващо гражданите, но при 
по-внимателен поглед откриваме, че всъщност защитата е значи-
телно по-силна откъм качество. Докато Търновската конституция 
позволява наказания без присъда в извънредни ситуации, то заб-
раната за ограничаване на правата по чл. 31 ал. 1-3 изрично изк-
лючват подобни действия. Освен това голяма част от правата, за 
които има забрана за ограничаване в Конституцията от 1991 г. не 
присъстват в Търновската конституция.  

Финалната разпоредба, която има значение за това изслед-
ване е чл. 84 т. 12, която нарежда сред правомощията на Народ-
ното събрание да: 

„обявява военно или друго извънредно положение върху 
цялата територия на страната или върху част от нея по предложе-
ние на президента или на Министерския съвет.“58F

59 
Връщайки се отново на думите на проф. д.ю.н. Близнашки 

относно „конституционната диктатура“, виждаме, че в тях има и 
доза истина, но и леко разминаване с действителността. Наистина 
конституционната уредба на България наподобява института на 
„диктатурата“ от Древен Рим, но има и някои съществени разли-
ки. Докато диктаторът няма почти никакви предели на правомо-
щията си, то конституцията поставя сериозни ограничения, както 

                                                      
58 Решение № 8 от 15 ноември 2019 г.по конституционно дело № 4 от 2019 г. 
59  Конституция на Република България, (1991г.), Обн., ДВ, бр. 56 от 
13.07.1991 г., в сила от 13.07.1991 г., чл. 84. 
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от гледна точка на правата на гражданите, така и по отношение 
на отговорността пред Народното събрание.  

 

3.3. НОРМАТИВНА УРЕДБА  
НА ПРОТИВОЕПИДЕМИЧНИТЕ МЕРКИ 

В допълнение към конституционната рамка, институтът на 
извънредното положение се доразвива значително от актовете на 
законодателната власт. Т. напр. Закона за отбраната и въоръже-
ните сили на Република България предвижда обявяване на „из-
вънредно положение“ при възникване на опасност от въвличане 
на Република България във военнополитическа криза или във 
въоръжен конфликт, когато ситуацията не достига до „положение 
на война“. В такива случаи се обявява извънредно положение с 
решение на Народното събрание или с указ на президента на ре-
публиката по установения в Конституцията ред. 

Закона за защита при бедствия предвижда „бедствено по-
ложение“, което макар и лексикално да се различава е всъщност 
по-тясна форма на „извънредно положение“. 59F

60 Такива случаи са 
примерно бедственото положение обявено при снеговете в Об-
щина Босилеград през 2017 г.60F

61 или заради пълноводието на яз. 
Рогозен, който застрашаваше близките села. 61F

62  Друга форма на 
„извънредно положение“ може да бъде намерена в Закона за 
здравето, чийто чл. 59 в пълния си вариант предвижда, че при 
възникване на извънредна епидемична обстановка, както и при 
регистриран значителен спад в имунизационното покритие ми-

                                                      
60  С. Ставру, „Извънредно положение (дефиниции)“ (2020) Предизвикай 
правото – електронно издание, https://www.challengingthelaw.com/medicinsko-
pravo/izvanredno-polojenie-definicii/. 
61 https://far.rs/bg/2017/01/25/izvynredno-polozenie-e-objaveno-v-obhtina-bosilegrad/  
62  https://btvnovinite.bg/bulgaria/kostinbrod-pred-bedstveno-polozhenie-jazovir-
maslovo-preliva-stenata-mu-e-pred-skasvane.html  
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нистърът на здравеопазването може да разпореди организирането 
на имунизационни кампании, откриването на временни имуниза-
ционни пунктове, сформирането на екипи за имунизиране на 
място и други извънредни мерки, както и задължителни имуниза-
ции и реимунизации.  

 за определени групи от населението, които не са вклю-
чени в имунизационния календар,  

 с препарати, които не са включени в имунизационния 
календар;  

 по ред и начин, различни от посочените в имунизацион-
ния календар. 

Тези разпореждания на министъра са задължителни за 
всички лечебни заведения без значение от тяхната собственост – 
било то държавна или частна. Но от най-голямо значение и пре-
дизвикала най-много противоречия се оказа разпоредбата на чл. 
63 от ЗЗ. 

„Чл. 63. (1) При възникване на извънредна епидемична обс-
тановка министърът на здравеопазването въвежда противоепиде-
мични мерки на територията на страната или на отделен регион. 

(2) Извънредна епидемична обстановка по ал. 1 се обявява 
за определен период от време с решение на Министерския съвет 
по предложение на министъра на здравеопазването въз основа на 
извършена от главния държавен здравен инспектор оценка на 
съществуващия епидемичен риск.“ 

Всъщност по-голямата част от мерките бяха приети с из-
рично препращане към тази разпоредба. Т. напр. Заповед № РД-
01-124/13.03.2020 г. с изрично препращане към чл. 63 ал. 1 въведе 
в действие противоепидемичните мерки на територията на Ре-
публика България, както и последващите заповеди. Конкретните 
разпоредби на тази заповед са разгледани в повече детайли в 
следващата част на разработката, но за целите на тази секция е 
любопитно да отбележим, че това бе един от редките случаи, в 
които подзаконов нормативен акт бе подкрепен от Закон, приет 
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изцяло с тази цел. Причината за това е, че извънредно положение 
съгласно Конституцията на Република България се обявява от 
Народното събрание, както и последното е отговорно за опреде-
лянето на мерките. По тази причина извънредното положение 
въведено със Заповед № РД-01-124/13.03.2020 г. бе потвърдено 
със Закона за мерките и действията по време на извънредното 
положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 
2020 г., и за преодоляване на последиците. Разбира се, той стъпва 
на Решението на Народното събрание, но също така упълномо-
щава Министъра на здравеопазването: 

„Министърът на здравеопазването освен по Закона за здра-
вето може да въвежда и други временни мерки и ограничения, 
определени в закон. Актът на министъра на здравеопазването 
подлежи на предварително изпълнение.“62F

63 
Тук разбира се трябва да се направи едно разграничение – 

макар и мерките приети при „бедствено положение“ и „извън-
редна епидемична обстановка“ да са de facto „извънредно поло-
жение“ от семантична гледна точка, то тяхното обявяване не е 
равнозначно на „извънредното положение“ по смисъла на Конс-
титуцията.63F

64 Подобно може да бъде обявено единствено от На-
родното събрание и неговите последици са значително по-
сериозни. И въпреки това, „извънредно положение“ е родово поня-
тие, Извънредното положение е родово понятие, което има мно-
жество видове в зависимост от причината, която води до него – 
напр. военно положение, както и такова, провокирано от терорис-
тична заплаха, от масирана бежанска и мигрантска вълна, от кибе-
ратака, от бедствия и т.н. 64F

65 Но тук се натъкваме на един от сери-

                                                      
63 Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, 
обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г. 
64  Становище от Висшия адвокатски съвет по Конституционно дело 
№7/2020 г. 
65 Решение № 10 от 23 юли 2020 г. по конституционно дело № 7/2020 г. 
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озните проблеми на уредбата на“ извънредното положение“ в 
България. Поради широкия набор от термини, които се използват 
за да се обозначат особените обстоятелства, било то на пандемия, 
бедствие или друга ситуация, която уврежда обществото, то 
гражданите остават с неразбиране за това какво по-конкретно е 
съдържанието на всяка една от тези обявени обстановки.65F

66  По 
тази причина би било добре да се систематизира, а и неразбира-
нето на различните институти доведе до немалко правни спорове, 
един от които бе Конституционно дело № 7 от 2020 г. 

На 14 май 2020 г. президента на Република България сезира 
Конституционния съд по смисъла на чл. 149, ал. 1, т. 2 от Консти-
туцията на Република България като потърси обявяване на про-
тивоконституционност на чл. 63, ал. 2 – 7 от Закона за здравето, 
въз основа на който са приети и всички мерки. Един от ключови-
те въпроси, в рамките на това решение бяха относно различните 
форми на „извънредното положение“. Съдът разглежда всички 
различни форми на „извънредно положение“ в широкия смисъл 
на думата, като сравнява извънредната епидемична обстановка, 
бедственото положение и други извънредни обстоятелства. Та в 
тази връзка Конституционният съд постановява, че: 

„Следователно може да се приеме, че явявайки се „извън-
редна“, една криза, застрашаваща обществото, не води непремен-
но до обявяване на извънредно положение. Когато тя е в степен, 
която не налага кризисно управление на държавата (преразпреде-
ление на властови функции и правомощия и/или ограничаване 
упражняването на определени права и свободи на основание чл. 
57, ал. 3 от Конституцията), овладяването ѝ може да бъде свърза-
но с въвеждане на ситуация, която да помогне в усилията на дър-
жавата за нейното преодоляване, без да съществува необходи-
мост от обявяване на извънредно положение. Преценката следо-
                                                      
66  Становище от проф. д.ю.н. Цветан Сивков по Конституционно дело 
№7/2020 г. 
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вателно е винаги конкретна, а в правомощията на висшите органи 
на държавната власт е вземането на решение, съответно отправя-
не на предложение за преминаване към такъв „авариен“ режим на 
функциониране на конституционната система“ 66F

67 
Но Съдът прави и ясно разграничение между различните 

форми като показва, че всъщност не всяка извънредна ситуация, 
която влияе върху обществените отношения може да се счита за 
„извънредно положение“. В своите мотиви той отбелязва, че За-
конодателят не борави с думата „положение“, което се използва в 
Конституцията и представлява ограничено във времето, но отно-
сително трайно „състояние на обществения живот“. Вместо това 
си служи с думата „обстановка“, която показва инцидентния ха-
рактер на извънредната ситуация. Т.е. „не се цели отклоняване от 
установения ред за управление на държавата, а въвеждане на 
специален режим на защита, чрез който да се вземат спешни 
мерки, за да се защитят и опазят животът и здравето на 
гражданите.“67F

68  
Това разграничение е правилно, но е и от изключително 

значение. Подобно разбиране означава, че изборът на институт 
трябва да бъде адаптиран към нуждите на дадената ситуация и 
трябва да бъдат пропорционални. Инцидентните и краткотрайни 
събития не би следвало да водят до крайното разместване на 
държавните функции и диспропорционалното ограничаване на 
правата на гражданите. Но това разграничение трябва да се нап-
рави на много по-достъпен език. Необходимо е всяко ограниче-
ние на гражданските права и преустройство на обществения ред 
да се случва с достатъчно яснота за всеки гражданин. 68F

69 За сред-
ностатистическия гражданин понятията „извънредно положение“, 

                                                      
67 Решение № 10 от 23 юли 2020 г. по конституционно дело № 7/2020 г. 
68 Решение № 10 от 23 юли 2020 г. по конституционно дело № 7/2020 г. 
69  Vukota-Bojić v. Switzerland, (2017), ECtHR, Application no. 61838/10, 
Judgment, 73. 
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„бедствено положение“, „извънредна епидемична обстановка“ и 
т.н. звучат твърде подобно и водят до объркване. Би било добре 
занапред тези термини да бъдат доизяснени от законодателя и 
предоставени в една по-лесна за смилане форма. 

С изяснено съдържание на понятието „извънредно положе-
ние“ следва да бъдат разгледани основните аргументи на прези-
дента. Всеки един от тях е детайлно разгледан от Конституцион-
ния съд. 

На първо място е твърдението, че съществува противоречие 
между чл. 63, ал. 2 ЗЗ и чл. 57, ал. 3 от Конституцията, тъй като 
се налага ограничаване на основните права на гражданите, което 
не е ограничено във времето и е делегирано на Министерския 
съвет и министъра на здравеопазването. По отношение на време-
вия аспект на мерките Висшия адвокатски съвет в своето стано-
вище правилно отбелязва, че „мерките са временни и може да се 
налагат и изпълняват само в рамките на периода на обявената 
от Министерския съвет извънредна епидемична обстановка“.69F

70 
И наистина всяка една от заповедите на министъра или на Ми-
нистерски съвет са били ограничени във времето. Т. напр. Запо-
вед № РД-01-124/13.03.2020 г. въвежда противоепидемични мер-
ки на територията на Република България до 29.03.2020 г, а Ре-
шение № 325/14.05.2020 г. въвежда извънредна епидемична обс-
тановка за срок от един месец. 

По отношение на втората линия на аргументация, че „зако-
нодателят недопустимо делегира на изпълнителната власт кон-
ституционните си правомощия по чл. 57, ал. 3 [КРБ].“, президен-
тът видимо демонстрира по-горе изложения проблем относно 
разграничаването на различните форми на извънредни събития. 
Всъщност, законодателят не делегира правомощията си по чл. 57, 
ал. 3 от Конституцията, тъй като Закона за здравето не предвижда 
                                                      
70  Становище от Висшия адвокатски съвет по Конституционно дело 
№7/2020 г. 
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„извънредно положение“. Законодателят предоставя правомощия 
на изпълнителната власт да действа в рамките на едно по-
ограничено събитие, което няма мащаба на „извънредното поло-
жение“, предвидено в Конституцията. Съотношението между 
„извънредно положение“ и „извънредна епидемична обстановка“ 
е същото като дерогиране на права тяхното правомерно ограни-
чаване.70F

71 Докато в единия случай е налице пълното суспендиране 
на дадени права за определен период от време, то правомерното 
ограничаване води единствено до намаляване на техния обхват, 
колкото е необходимо и пропорционално за поставената леги-
тимна цел. Въпросът за ограничаване и дерогиране е по-подробно 
развит в следващата част на тази разработка. В заключение, чл. 
63 от ЗЗ не делегира конституционни правомощия на министъра 
на здравеопазването, а създава нова правна конструкция с нови 
правомощия за различна от конституционно предвидената хипо-
теза. Конституционният съд правилно отхвърля този аргумент на 
президента.71F

72 
Същата правна логика е приложима и за следващия аргу-

мент на президента, а именно, че „оспорената разпоредба не е 
съобразена и с чл. 61 от Конституцията, който при бедствия 
изисква от гражданите съдействие на държавата и общество-
то, а не установява основание за ограничаване на основни пра-
ва.“ Отново президентът не прави разлика между институтът на 
„извънредното положение“ и „бедственото положение“. Съдът 
правилно отбелязва, че макар и законът да включва пандемиите в 
своя обхват, той предвижда мерки предимно за природни бедст-
вия, аварии и катастрофи. 72F

73 Разбира се, тук трябва да се отбеле-

                                                      
71 A. Müller, ‘Limitations to and Derogations from Economic, Social and Cultur-
al Rights’ (2009) 9(4) Human Rights Law Review, 557-601.  
72 Решение № 10 от 23 юли 2020 г. по конституционно дело № 7/2020 г. 
73 Решение № 10 от 23 юли 2020 г. по конституционно дело № 7/2020 г. 
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жи, че възражението на президента не е съвсем неоснователно. 
Чл. 2 от Закона за защита при бедствия дефинира бедствие като: 

„[…] значително нарушаване на нормалното функционира-
не на обществото, предизвикано от природни явления и/или от 
човешка дейност и водещо до негативни последици за живота 
или здравето на населението, имуществото, икономиката и за 
околната среда, предотвратяването, овладяването и преодолява-
нето на което надхвърля капацитета на системата за обслужване 
на обичайните дейности по защита на обществото.“73F

74 
Всъщност много лесно би могло да се изгради аргумент, че 

пандемията от COVID-19 попада в тази дефиниция. Вирусът като 
природно явление, което се разпространява в следствие на чо-
вешката дейност със сигурност има негативни последици за жи-
вота и здравето на населението и т.н. Объркването е повече от 
нормално, но следва да се има предвид, че Законът за здравето е 
специален закон, който предвижда специалния институт на „из-
вънредна епидемична обстановка“. В този случай действа прин-
ципа lex specialis derogat legi generali или специалният закон от-
меня общия. 74F

75 Т.е. и в този случай аргументът на президента е 
неоснователен. 

Последният аргумент изложен от президента е, че разпо-
редбата на чл. 63, ал. 3 от Закона за здравето противоречи на 
принципа на правовата държава по чл. 4 от Конституцията, тъй 
като според президента предвижда необосновано широко поле за 
ограничаване на основните права. Според държавния глава, мер-
ките по чл. 63 не се налагат въз основа на експертно мнение, а 
изцяло върху „предварително зададени в закона констатации“, 
като по този начин не би могла да се направи качествена прецен-

                                                      
74 Закон за защита при бедствията, Обн. ДВ. бр.102 от 19 Декември 2006 г. с 
всички изменения до 7 Юли 2020 г. 
75 Р. Ташев. „Обща теория на правото – Основни правни понятия“, (Сиби 
2016). 
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ка за пропорционалността на ограничаването на права на гражда-
ните в рамките на извънредната епидемична обстановка.75F

76 Това 
становище е подкрепено и от проф. д.ю.н. Цветан Сивков, който 
застъпва виждането, че: 

„Тези мерки обаче трябва да бъдат взети след извършване 
на обстоен анализ на ситуацията и да не накърняват установения 
в Конституцията принцип за разделение на властите. Наред с тава 
недопустима е на орган на изпълнителната власт да бъде дадено 
право във всеки един момент, па свое усмотрение, без да са нали-
це ясни законодателни граници и рамки, да може да обяви „из-
вънредна епидемична обстановка“, с което си действие да поста-
ви всички лица, пребиваващи на територията на Република Бъл-
гария в ситуация, в която да не могат да упражняват основните си 
права. Основните човешки права (без значение дали те се извли-
чат от КРБ или от нормативен акт) са от изключително значение 
и тяхното ограничаване следва да се осъществява при спазване на 
предварителна установен прозрачен ред, при спазване на прин-
ципа на пропорционалност и та само в случаите, когато обста-
новката действителна налага това ограничение.“ 76F

77 
От принципна гледна точка, проф. д.ю.н. Сивков е напълно 

прав. Наистина такива мерки трябва да бъдат обосновани като 
необходими и пропорционални спрямо обстановката и това е 
фактологически, а не правен анализ. Но проблемът е, че всъщ-
ност чл. 63, ал. 3 от Закона за здравето предвижда точно такъв 
анализ на фактическата обстановка. Противно на становището на 
президента, ситуациите изброени като създаващи „непосредстве-
на опасност за живота и здравето на гражданите“ не са презумп-
ции, а хипотези, които подлежат на експертно доказване. Т. напр. 
използваното определение „патоген с висок епидемичен потенци-

                                                      
76 Решение № 10 от 23 юли 2020 г. по конституционно дело № 7/2020 г. 
77  Становище от проф. д.ю.н. Цветан Сивков по Конституционно дело 
№7/2020 г. 
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ал“ в т. 1 на разпоредбата не е дефинирана никъде в закона. 
Причината за това е, че това не е правна конструкция – патогени-
те, които имат потенциала да създадат епидемия, която да заст-
рашава живота на хората е независим от каквито и да е правни 
конструкции. Те са феномен от обективната реалност.  

Освен това системното тълкуване на чл. 63, ал. 3 във връзка 
с ал. 2 от Закона за здравето демонстрира, че тази преценка е на-
истина експертна. Решението на Министерския съвет се взима по 
предложение на министъра на здравеопазването, но тази препо-
ръка е въз основа на извършена от главния държавен здравен 
инспектор оценка на съществуващия епидемичен риск. При 
по-подробното разглеждане на Закона за здравето в неговата ця-
лост става ясно, че главния държавен здравен инспектор е екс-
перт в съответната област. Неговото мнение не е основано на 
нормативни актове, а на неговата експертна оценка на фактичес-
ката обстановка.  

В контекста на пандемията от COVID-19 можем лесно да 
видим, че тези решения се взимат въз основа на експертни мне-
ния. В хода на разглеждането на делото са взети предвид не само 
мненията на юристи, а и на експерти, сред които проф. Венцислав 
Мутафчийски, доц. Атанас Мангъров, проф. Камен Плочев, проф. 
Мира Кожухарова, проф. Радка Аргирова, проф. Тодор Кантар-
джиев, доц. Ангел Кунчев и доц. Георги Попов. На второ място 
Заповед № РД-01-124/13.03.2020 изрично постановява в своя пре-
амбюл, че актът е приет във връзка с препоръки на Национал-
ния оперативен щаб, чийто мандат е да дава експертно мнение. 
Наистина, както проф. д.ю.н Сивков пояснява мерките трябва да 
са само в „случаите, когато обстановката действителна налага 
това ограничение“. Но тези обстоятелства бяха установени не 
само от български, а и от чуждестранни експерти седмици преди 
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мерките да бъдат приети. 77F

78 Макар и на принципно ниво проф. 
д.ю.н. Сивков и президентът на Република България да са прави в 
мотивите си, то заключението им по отношение на чл. 63 ал. 3 не 
е основателно спрямо фактическата обстановка. 

В допълнение на тези аргументи, Конституционният съд 
разглежда и редица други въпроси като необходимостта, закон-
ността и пропорционалността на предприетите мерки. Анализът е 
качествен и съответства на конституционните и международноп-
равните стандарти за защита на правата на гражданите. Този ас-
пект на „извънредната епидемична обстановка“ ще бъде разгле-
дан по-подробно в следващата част. Но в заключение на тази сек-
ция, Конституционният съд правилно приема в своето Решение 
№ 10 от 23 юли 2020 г. по конституционно дело № 7/2020 г., че 
искането на президента на Република България за установяване 
на противоконституционност е неоснователно. 

 

3.4. МЕЖДУНАРОДНОПРАВНИ АСПЕКТИ  
НА ПАНДЕМИЯТА COVID-19 

Освен конституционните устои на Република България, 
всички граждани черпят права и от редицата международни до-
говори по които последната е членка. Съгласно чл. 5 ал. 4 от Кон-
ституцията на Република България международните договори, 
ратифицирани по конституционен ред, обнародвани и влезли в 
сила за Република България, са част от вътрешното право на 
страната като имат примат пред другите норми на националното 
законодателство. Всички мерки, които бяха споменати по-горе 
трябва да са съобразени не само с Конституцията, но и с тези 
международни договори, както и международния обичай. Тази 

                                                      
78 „WHO Director-General’s opening remarks at the media briefing on COVID-
19“, (2020) WHO 24.02.2020. 
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секция разглежда въпроса за международното право и значението 
му за справянето с пандемията от COVID-19. Секцията е разделе-
на на три, като първата част разглежда някои международноп-
равни институти, които имат значение при извънредни ситуации. 
Втората част изследва приликите и разликите между дерогиране 
и ограничаване на правата, произтичащи от международни дого-
вори, по които България е членка. Третата част проверява съвем-
стимостта на някои конкретни мерки от Заповед № РД-01-
124/13.03.2020 на министъра на здравеопазването с конкретни 
човешки права. Четвъртата част е кратък обзор на регулацията на 
Световната здравна организация и как тя се съпоставя с пандеми-
ята от COVID-19. 
 

Извънредни ситуации в международното право 

Както стана ясно по-рано никоя държава не е застрахована 
от катастрофи и бедствия от всякакъв тип, включително и от пан-
демии. По продължение на тази линия международната общност 
също е уязвима от подобни събития. Самият международнопра-
вен ред може да бъде сериозно разклатен в следствие на една 
пандемия – поради затруднената вътрешна обстановка, а и заради 
наложените мерки за справяне със ситуацията, често държавите 
не могат да съобразяват международните си задължения. В края 
на деня за всяка държава най-важното е да защити своите интере-
си. По тази причина международното право се е адаптирало да 
функционира в такива ситуации. Тези норми прието от междуна-
родната общност биха могли да са от значение за някои между-
народни задължения, които държавите не могат да спазват пора-
ди пандемията от COVID-19. По тази причина е необходимо да 
бъдат кратко отбелязани. 

По-голямата част от нормите, които се отнасят за подобни 
събития могат да бъдат открити в Кодификацията на Комисията по 
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международно право към ООН78F

79 за отговорността на държавите за 
международни противоправни деяния79F

80 под категорията „Обстоя-
телства, изключващи отговорността“.80F

81 Предвидените ситуации са 
шест, но от тях значение за тази разработка са три – force majeur, 
дистрес или ситуации застрашаващи човешки живот и крайна не-
обходимост. Другите три – съгласие, самоотбрана и контрамерки 
са ситуации, които зависят от волева човешка дейност и по тази 
причина изключват пандемии и други природни бедствия. 

Force majeur съответства до голяма степен на българското 
понятие непреодолима сила по ЗЗД, но е по-широко. Съгласно 
Кодификацията не е противоправно деянието на държава, което 
нарушава международното право, но е причинено от непреодо-
лима сила или непредвидено обстоятелство отвъд контрола на 
държавата, което прави изпълнението на задълженията материал-
но невъзможно.81F

82 Изключения от това правило са ситуации, кои-
то пряко или косвено са причинени от държавата или държавата е 
била наясно с опасността за настъпване на това обстоятелство. 
Така например самолет или кораб, който е понесен от течението 
и неправомерно навлезе в съответно въздушното пространство 
или териториалното море без разрешение не би довел до отго-
ворност за държавата, която упражнява юрисдикция върху него. 
                                                      
79 Articles on Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts – личен 
превод – Няма официален превод на български на заглавието на този доку-
мент, но терминът „проектоконвенция „, използван от мнозина автори е 
неточен, тъй като се използва за документи със заглавие „Draft Articles“. С 
резолюции GA/62/61/2007 и GA/65/19/2010 е определен специален статус на 
този документ и вече не носи думата „Draft“ в заглавието си. Тъй като до-
кументът е широкоприет като кодификация на норми на международното 
обичайно право, терминът „кодификация“ е по-подходящ. 
80 Articles on Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts, (2001), 
ILC, A/56/49(Vol. I). 
81 Превод „Circumstances Precluding Wrongfulness“, Articles on Responsibility of 
States for Internationally Wrongful Acts, (2001), ILC, A/56/49(Vol. I), Chapter V. 
82 Articles on Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts, (2001), 
ILC, A/56/49(Vol. I), Chapter V, Art. 23. 
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Аргументи за force majeur са били изграждани и по отношение на 
здравето на граждани на държави, но неуспешно. 82F

83 Но това не е 
заради липсата на приложно поле на института, а заради недока-
зана фактическа обосновка. Т.е. не е изключено за държава да се 
позовава на непреодолима сила в лицето на пандемия. 

Дистрес е понятие, което е известно в българската психоло-
гическата наука, но терминът рядко се среща в българската докт-
рина за международното право. На практика тя представлява си-
туация застрашаваща човешки живот. Но тъй като и други извън-
редни ситуации като самоотбрана и force majeur могат да поста-
вят човешки животи в опасност словосъчетанието не е подходя-
що. Съгласно чл. 24 от Кодификацията противоправността на 
деяние на държавата, което по принцип е в нарушение на между-
народното право е изключена ако въпросното деяние е единстве-
ното средство за спасяването на извършителя или на хора, чийто 
живот му е поверен. 83F

84 Тук отново има изключението за пряко или 
косвено причиненяване от държавата, но също така изключва и 
ситуации, в които вредите нанесени от самото деяние са по-
големи от защитения интерес. Всъщност тези изключения са една 
от основните разлики между института на дистрес и непреодоли-
ма сила. Докато форсмажорните обстоятелства са значително по-
трудни за доказване, те нямат изискването за съразмерност меж-
ду вредите и защитените интереси. Но в исторически план запла-
хи за здравето на граждани на съответната държава са били в 
основата на аргументи за дистрес. Т. напр. в делото Rainbow 
Warrior между Франция и Нова Зеландия арбитражния трибунал 
изрично признава, че спешни хуманитарни съображения относно 
здравето и живота на френските граждани би могла да освободи 
Франция от отговорност. Трибуналът отхвълря аргумента на база, 

                                                      
83 Rainbow Warrior Arbitration, UNRIAA, vol. XX (Sales No. E/F.93.V.3), 253. 
84 Articles on Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts, (2001), 
ILC, A/56/49(Vol. I), Chapter V, Art. 24. 
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че Франция не успява да докаже извънредната и спешна необхо-
димост от такива мерки, тъй като на въпроснтие лица е предоста-
вена качествена медицинска грижа. 84F

85 
Последното обстоятелство, което би могло да изключи от-

говорността на държавите е крайната необходимост по чл. 25 от 
Кодификацията. Любопитно е, че разпоредбата е съставена в не-
гативна формулировка – държавата не може да се позовава на 
крайна необходимост освен ако деянието ѝ не е единствения на-
чин по който да защити своите интереси от съществено значение 
и това да не накърнява сериозно такива интереси на друга държа-
ва или на международната общност в цялост.85F

86 Позиция основана 
на тази норма обикновено е „аргумента на загубилия“ тъй като, 
макар и да е признат института като цяло, няма нито един случай, 
в който да е призната крайна необходимост на практика. По 
принцип здравето е интерес от съществен интерес на държавата, 
но Комисията по международно право прави ясното разграниче-
ние между тази норма и нормата на дистрес като демонстрира, че 
крайната необходимост не е подходяща за подобни ситуации. 86F

87 
На теория тези три основания могат да служат като оправ-

дание на държави, които са изпаднали в тежко положение заради 
пандемичната обстановка. Но те са само и единствено в отноше-
нията между държавите и обикновено държавите избягват да 
прибягват към обстоятелствата изключващи противоправността 
на действията им. Вместо това си служат по-често с някои от 
долуизброените норми. 

 
  

                                                      
85 Rainbow Warrior Arbitration, UNRIAA, vol. XX (Sales No. E/F.93.V.3), 99. 
86 Articles on Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts, (2001), 
ILC, A/56/49(Vol. I), Chapter V, Art. 25. 
87 Report of the International Law Commission on the work of its fifty-third 
session, (2001) A/56/10, 80. 
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Ограничаване и дерогиране на човешките права 

България е членка на някои от най-значимите международни 
договори в сферата на правата на човека сред които Международния 
пакт за граждански и политически права,87F

88 Международния пакт за 
икономически, социални и културни права,88F

89 Европейската конвен-
ция за защита правата на човека и основните свободи (ЕКПЧ),89F

90 като 
в сила е и Европейската харта на основните права на гражданите на 
Европейския съюз.90F

91 Всички те съдържат разпоредби, които пред-
виждат ограничаването или дерогирането на права. Тук са разгледа-
ни тези два института, тяхното съотношение помежду им и зависи-
мостта им от т. нар. абсолютни права. Това е необходимо както за 
по-пълното разбиране на системата за защита на правата на човека, 
така и за анализът в следващата част. 

Когато говорим за международната система на правата на чо-
века следва да се отбележи, че и тук са взети предвид различните 
ситуации, които правят защитата на тези права невъзможна или 
неподходяща. Все пак от никоя държава не може да се очаква да 
осигурява тази защита в абсолютно всички ситуации при абсолютно 
всички обстоятелства, особено когато това би било извън границите 
на разумното.91F

92 Особено в контекста на вирусът COVID-19, който 
към момента на писане на тази дата е заразил над 636 милиона ду-
ши, а други 6 милиона са загубили живота си в следствие на зараза-

                                                      
88  International Covenant on Civil and Political Rights, 16 December 1966, 
UNTS, vol. 999, p. 171. 
89 International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights, 16 December 
1966, UNTS, vol. 993, p. 3. 
90 Конвенция за защита правата на човека и основните свободи (ЕКПЧ), 
(1951), Council of Europe, ETS No.5. 
91 Харта на основните права на Европейския съюз, (2016), Официален вест-
ник на Европейския съюз, C 202/389. 
92 C. Shcreuer, ‘Derogation of Human Rights in Situations of Public Emergency: 
The Experience of the European Convention on Human Rights’ (1983) 9 Yale J. 
World Pub. Ord., 113. 
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та, поддържането на нормалното функциониране на държавата и 
осигуряване на защита на гражданските права е изключително 
трудно. Всъщност реакцията на държавата към извънредно положе-
ние в общ смисъл е „тестът за киселинност“ на отдадеността на 
държавата към нейните задължения за защита на правата на чове-
ка.92F

93 И все пак, тъй като последните обикновено са първите жертви 
на подобни кризи,93F

94 за такива ситуации са приети механизмите на 
дерогиране и ограничаване на права.  

Дерогирането може да се дефинира общо като пълното или 
частичното елминиране на международните задължения към съ-
ответните права или елементи от права в случай на извънредно 
положение. 94F

95 В Международния пакт за граждански и политичес-
ки права това е уредено в чл. 4, а в ЕКПЧ в чл. 15 като текстовете 
на двете разпоредби са почти идентични. Разпоредбата на чл. 15 
ал. 1 ЕКПЧ гласи: 

„По време на война или на извънредно положение, застра-
шаващи съществуването на нацията, всяка от Βисокодоговарящите 
страни може да предприеме действия, освобождаващи я от изпъл-
нението на нейните задължения по тази Конвенция, но строго в 
пределите на изискванията на положението, при условие че тези 
действия не са несъвместими с другите ѝ задължения по междуна-
родното право.“ 

От тази разпоредба виждаме, че е необходимо наличието на 
три кумулативни елемента. Първо, трябва да има съответното из-
вънредно положение в широк смисъл. Второ, мерките трябва да са 
необходими за справяне с положението. Трето, тези мерки трябва да 
са съобразени с другите норми на международното право.  

                                                      
93 D. McGoldrick, ‘The interface between public emergency powers and interna-
tional law’ (2004) 2(2) International Journal of Constitutional Law, 380-429. 
94 E. M. Hafner-Burton, ‘Emergency and Escape: Explaining Derogations from 
Human Rights Treaties’ (2011) 65 International Organization, 673-707. 
95 General Comment No. 29, CCPR/C/21/Rev.1/Add.11 
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По отношение на първия елемент, „извънредно положение, 
застрашаващо съществуването на нацията„ се разбира като изк-
лючителна кризисна или спешна ситуация, която засяга цялото 
(или значителна част от95F

96) население и представлява заплаха за 
организирания начин на живот на обществото в съответната дър-
жава. 96F

97 Подобно извънредно положение не е необходимо да бъде 
краткотрайно, а може да се проточи и с години. 97F

98 Определянето 
дали съществува такава опасност е оставена на държавата, като в 
подобно решение подлежи на контрол в рамките на Съвета на 
Европа.98F

99 Но е важно дерогирането не е необходимо да е в следс-
твие на обявено извънредно положение, въпреки, че е силно же-
лателно. 99F

100 
Вторият елемент отново е оставен до голяма степен на пре-

ценката на държавата, но това не означава, че дерогациите нямат 
своите предели. 100F

101 При упражняването на контрол върху подобни 
мерки Европейският съд за правата на човека взима предвид фак-
тори като естеството на засегнатите права, обществената опас-
ност и продължителността на ситуацията – извънредно положе-
ние.101F

102 Една от основните преценки, които трябва да се направи в 
този смисъл е дали ситуацията може да бъде превъзмогната със 
средствата на обикновените закони, без да се обявява извънредно 

                                                      
96  Ireland v. the United Kingdom, (1978), ECtHR, Application No. 5310/71, 
Judgment, 205. 
97 Lawless v. Ireland, (1961), ECtHR, Application No. 332/57, Judgment, 28. 
98  Ireland v. the United Kingdom, (1978), ECtHR, Application No. 5310/71, 
Judgment. 
99 Mehmet Hasan Altan v. Turkey, (2018), ECtHR, Application No. 13237/17, 
Judgment, 91. 
100 Brannigan and McBride v. the United Kingdom, (1993), ECtHR, Application 
No. 14553/89; 14554/89, Judgment, 67-73. 
101 Ireland v. the United Kingdom, (1978), ECtHR, Application No. 5310/71, 
Judgment, 207. 
102  A. and Others v. the United Kingdom, (2009), ECtHR, Application No. 
3455/05, Judgment, 173. 
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положение. 102F

103 С други думи ако държавата би могла да се справи 
със ситуацията чрез използване на другите средства, предвидени 
в конвенцията, а именно правомерните ограничения (виж по-
долу), то тогава не е налична такава ситуация. 103F

104 
Последното изискване е разбираемо само по себе си, но 

следва да се има предвид, че тук държавата би могла да се позове 
едновременно както на дерогирана, така и на обстоятелство изк-
лючващо противоправността – виж по-горе. Но като цяло съглас-
но чл. 31 на Виенската конвенция за правото на договорите всеки 
договор трябва да се тълкува в контекста на inter alia другите 
международни задължения, които носи държавата.104F

105 
На последно място следва да се отбележат две допълнител-

ни изисквания към чл. 15 на Конвенцията. На първо място – не се 
допуска никакво освобождаване от задълженията по член 2, освен 
по отношение на смъртта като резултат от правомерни актове на 
война, както и от задълженията по членове 3, 4(1) и 7. Това са т. 
нар. абсолютни права, които не подлежат на дерогиране – право-
то на живот, забраната на изтезания и нечовешко или унизително 
отношение, забрана на робство и забрана за налагане на наказа-
ние без закон.105F

106 На второ място, за да може Съвета на Европа да 
упражнява своя контрол върху законността на дерогацията, дър-
жавата е длъжна да предостави на Генералния секретар пълна 
информация относно предприетите действия и породилите ги 
причини. Тя също така е длъжна да информира Генералния сек-
ретар на Съвета на Европа за датата на прекратяване на тези 

                                                      
103 Lawless v. Ireland, (1961), ECtHR, Application No. 332/57, Judgment, 36. 
104 Denmark, Norway, Sweden and the Netherlands v. Greece, (1969), Report of 
the European Commission of Human Rights on the “Greek Case”, 153. 
105 Vienna Convention on the Law of Treaties (adopted on 27 January 1980) 1155 
UNTS, Art 31, 3(c). 
106 N.Mavronicola, „What is an ‘absolute right’? Deciphering Absoluteness in the 
Context of Article 3 of the European Convention on Human Rights“, (2012), 
12(4) Human Rights Law Review, 723-758. 
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действия и на възстановяване прилагането на разпоредбите на 
Конвенцията в пълния им обем. 106F

107 
За разлика от дерогациите, ограниченията не е задължител-

но да са в рамките на някаква извънредна ситуация. Тук не става 
дума за ограничаване на индивидуалните права на гражданите, а 
за ограничаване на съдържанието на конкретното право – държа-
вата не може да бъде носител на невъзможни очаквания. 07F

108 Тук 
става дума за постигането на баланс между индивидуалните и 
обществените интереси засегнати от съответното право. 8F

109  По 
думите на някои автори ограничаването на човешките права де-
монстрира, защитата на човешките права не е абсолютна.1

110 Това 
е добро начало за анализ на една от ключовите разлики между 
дерогирането и ограничаването, но за тази цел трябва да напра-
вим разликата между абсолютни права и защитата на тези 
права. Докато дерогирането суспендира правата изобщо, то ог-
раничаването е единствено и само поставянето на рамки. Точно 
по тази причина може да има ограничаване на абсолютни пра-
ва, но не и тяхното дерогиране.  

Правомерните ограничения винаги представляват нераз-
делна част от самите права, заложени в техните разпоредби. Т. 
напр. правото на живот заложено в чл. 2, което е абсолютно само 
по себе си, съдържа ограничения във връзка със защитата на кое-

                                                      
107 Конвенция за защита правата на човека и основните свободи (ЕКПЧ), 
(1951), Council of Europe, ETS No.5, Чл. 15(3). 
108  B. Hovius, „Limitation Clauses of the European Convention on Human 
Rights: A Guide for the Application of Section 1of the Charter?“ (1985) 17 Otta-
wa Law Review, 213. 
109 D. McGoldrick, ‘The interface between public emergency powers and interna-
tional law’ (2004) 2(2) International Journal of Constitutional Law, 380–429. 
110 A. Boggio et al., limitations on human rights: are they justifiable to reduce the 
burden of TB in the era of MDR- and XDR-TB?“ (2013) 10Health and Human 
Rights in Practice, 121; D. McGoldrick, ‘The interface between public emergen-
cy powers and international law’ (2004) 2(2) International Journal of Constitu-
tional Law, 380–429. 
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то и да е лице от незаконно насилие, осъществяването на право-
мерен арест или при предотвратяване на бягството на лице, за-
конно лишено от свобода, или при действия, предприети в съот-
ветствие със закона за потушаване на бунт или метеж.110F

111 
Връщайки се към българската уредба в конституцията и 

Заповед № РД-01-124/13.03.2020 г. и следващите на министъра на 
здравеопазването, обявеното извънредното положение в тесен 
смисъл на думата представлява дерогиране на права, докато из-
вънредната епидемична обстановка предвижда мерки, които ог-
раничават права. Тази съществена разлика между двете норми. 

 
Съвместимост на мерките приети в България с правата 
на човека 

Всеки съвременен гражданин си служи с голям набор от 
права, които счита за неотменни и защитени от държавата. Но 
една от най-големите гаранции за тези права е международноп-
равната система за защитата им, в лицето на множеството кон-
венции и пактове. В рамките на пандемията от COVID-19 много 
от тези права бяха дерогирани или ограничени чрез наложените 
мерки. Тъй като дерогирането в рамките на пандемията от 
COVID-19 безспорно и прието от Съвета на Европа,111F

112 фокус на 
тази част на разработката е ограничаването на човешки права в 
рамките на Заповед № РД-01-124/13.03.2020 г. Макар и да има 
редица други заповеди след тази, излседването е ограничено до 
тази първа заповед, но със забележката, че по-голямата част от 
аргументите важат и за по-късните заповеди. 

                                                      
111 Конвенция за защита правата на човека и основните свободи (ЕКПЧ), 
(1951), Council of Europe, ETS No.5, Чл. 2(2). 
112 Виж например комуникацията между държавите членки и Генералния сек-
ретар на https://www.coe.int/en/web/conventions/derogations-covid-19. Също така 
виж Piperea v. Romania, (2022), ECtHR, Application No. 24183/21, Judgment. 
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Вероятно най-голямата категория от ограничения са тези 
свързани с ограничаване на правото на свободно придвижване. 112F

113 
Пътуването е една от гаранциите за свободата на човек да избира 
мястото си на пребиваване, на работа и хобита. Благодарение на 
тази свобода всички хора могат да търсят по-добър начин на жи-
вот в по-развитите държави, туризмът носи голям приход за не-
малка част от държавите, а и движението на хора създава подоб-
рява условията и за инвестиции. 113F

114 
Съгласно чл. 2 на Протокол № 4 от ЕКПЧ: 
„1. Βсеки, който се намира на законно основание на тери-

торията на дадена държава, има право свободно да се придвижва 
и свободно да избира своето местожителство в пределите на тази 
територия.  

2. Βсеки е свободен да напусне пределите на всяка държа-
ва, включително и на своята.“ 

Важна бележка е, че всяка държава носи задължението да 
защити правата на гражданите, които са в рамките на юрисдикция-
та ѝ като най-голямо значение има териториалната юрисдикция. 
Въпреки това Комитетът по правата на човека на ООН постановя-
ва в своето решение Stewart v. Canada,115 че при прилагането на 
правото на свободно придвижване заложено в чл. 12 от Междуна-
родния пакт не се прави разлика между граждани на държавата и 
чужденци. С други думи, всяка държава е длъжна да осигури сво-
бодното придвижване на хората, независимо граждани на коя дър-
жава са те.115F

116 Това важи с особена тежест за индивиди, които макар 
и чужденци, имат тесни връзки със съответната държава – семейс-

                                                      
113 Piperea v. Romania, (2022), ECtHR, Application No. 24183/21, Judgment; Árus 
v. Romania, ECtHR, (2021) Application No. 39647/21 (няма решение все още). 
114 Klaus Müller, ‘The impact of the free movement of economically active citi-
zens within the EU’, (2019), European Parliamentary Research Service. 
115 UNHRC, Stewart v. Canada, CCPR/C/58/D/538/1993, (1996), 12.4. 
116 General Comment No. 27, CCPR/C/21/Rev.1/Add.9 (1999). 
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тво, работа, етническа принадлежност и др. На тези хора Комите-
тът признава специален статус и защита от чл. 12.116F

117  
Но правото на свободно придвижване има своите ограни-

чения, заложени в същата разпоредба на чл. 2 от Протокол № 4: 
„3. Упражняването на това право не подлежи на никакви 

ограничения, освен на тези, предвидени в закона и необходими в 
едно демократично общество в интерес на националната или об-
ществената сигурност, за поддържане на обществения ред, за 
предотвратяване на престъпления, за защитата на здравето и мо-
рала или на правата и свободите на другите.  

4. Правата, признати в параграф 1, могат да бъдат също та-
ка предмет на ограничения в определени зони. Ограниченията 
трябва да са въведени в съответствие със закона и оправдани от 
гледна точка на обществения интерес в едно демократично об-
щество.“ 

Виждаме, че едно от изрично предвидените ограничения е с 
цел защитата на здравето на другите, което е случая със Заповед 
№ РД-01-124/13.03.2020 г. Но за да бъдат законни ограничаващи-
те мерки, те трябва да са съобразени с горепосочените изисква-
ния – мерките трябва да са установени със закон и да бъдат съоб-
разени с изискването за необходимост. В допълнение, макар и да 
не е изрично споменато, мерките трябва да са съразмерни, 117F

118 как-
то и да са съобразени с другите задължения на държавата119  да 
бъдат съгласувани с другите права признати от Пакта.  

За първото изискване не е достатъчно да има закон, а тази 
нормативна уредба трябва да бъде достатъчно ясна119F

120 и да е на-
лична възможността за съдебен контрол над решенията, свързани 

                                                      
117  Nystrom v. Australia, Comm. 1557/2007, U.N. No. CCPR/C/102/D/ 
1557/2007 (2011) 7.4. 
118 General Comment No. 27, CCPR/C/21/Rev.1/Add.9 (1999) 14. 
119 General Comment No. 27, 1783rd meeting (1999), p. 2, 2. 
120 Kruslin v. France, (1990) ECtHR, Application no. 11801/85, Judgment, 36. 
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с този закон. 120F

121 По отношение на стандарта за необходимост Ко-
митетът застъпва мнението, че не е достатъчно ограниченията да 
имат за цел някое от предвидените в чл. 12 ал. 3 хипотези, но и те 
трябва да са абсолютно необходими за постигането на тези це-
ли. 121F

122  Т.е. не трябва да има налични подходящи алтернативи. 
Принципът за пропорционалност при ограничаването на правата 
на човека изисква мерките да бъдат подходящи за постигането на 
тяхната защитна функция и същевремено да бъдат най-малко 
интрузивни сред мерките, които могат да постигнат желания ре-
зултат.122F

123 Тук виждаме едно добро взаимодействие между стан-
дартите за необходимост и пропорционалност – мерките трябва 
да са единствената разумна алтернатива като дали е разумна се 
преценява спрямо това доколко наличните възможности засягат 
съответното право.  

Разглеждайки мерките в Заповед № РД-01-124/13.03.2020 г. 
на министъра на здравеопазването можем да видим, че всички 
права са ограничени в съответствие с тези изисквания. Първото, 
което трябва да се отбележи, е, че подобни мерки не са непознати 
за света и тяхната необходимост е широко призната. По време на 
епидемията от чума в Индия много държави затвориха границите 
си или съветваха срещу пътуване към Индия.123F

124  В случая със 
SARS през 2003 г. по същия начин немалко държави налагат ог-
раничения под някаква форма. Хората, които са възнамерявали да 
пътуват към засегнатите страни, са помолени да отменят пътува-
нията си. 124F

125  Благодарение на тези мерки разпротранението на 
SARS е прекъснато сравнително бързо. В допълнение Европейс-

                                                      
121 X v. Finland, (2012), ECtHR, Application no. 34806/04, Judgment, 220-223. 
122 General Comment No. 27, 1783rd meeting (1999), p. 2, 14. 
123 General Comment No. 27, CCPR/C/21/Rev.1/Add.9 (1999) 14. 
124 The Effectiveness of Pandemic Preparations: Legal Lessons from the 2009 
Influenza Epidemic, Bradly Condon. 
125  The international response to the outbreak of SARS in 2003, David L 
Heymann. 
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кият съд за правата на човека приема, че разпространението на 
инфекциозни болести е опасност за общественото здраве, която 
оправдава подобни мерки. 125F

126  
Докато необходимостта от карантиниране е всеизвестна, то 

контролно-пропускателните пунктове и затварянето на границите 
не са толкова черно-бели. Това са мерки, които засягат не само 
болните, но и здравите граждани. Но тук трябва да се имат пред-
вид две неща. При COVID-19 е изключително трудно да се раз-
познае болен от здрав човек, предвид възможността за асимптом-
но прекарване на болестта. На второ място идва и задължението 
на държавите по чл. 12 от Международния пакт за икономически, 
социални и културни права. Съгласно тази разпоредба за да се 
осигури пълната защита на правото на здраве, се предприемат 
всички необходими мерки за предотвратявавнето и контрола на 
зарази. 126F

127 Т.е. тези мерки са необходими за да защитят други пра-
ва, което е точната формулировка на ЕКПЧ по отношение на пра-
вото на свободно придвижване.  

По отношение на съразмерността – предвид начините и ско-
ростта на разпространение на вируса COVID-19, както и неговите 
често смъртоносни последици, ограничаването на правото на 
придвижване е повече от съразмерно. Освен това, правото не бе 
напълно суспендирано, а единствено подложено на ограничения – 
т.е. придвижването бе разрешено в определени ситуации и при 
изпълнение на определени условия като носене на маски и т.н. 

Освен правата по чл. 2 от Протокол № 4, немалко са и 
твърденията за нарушаване на правото на личен живот по чл. 8 от 
Конвенцията. Съгласно тази разпоредба: 

„Βсеки има право на неприкосновеност на личния и семей-
ния си живот, на жилището и на тайната на кореспонденцията.“ 

Но отново това право подлежи на ограничения: 
                                                      
126 Enhorn v. Sweden, (2005), ECtHR, Application no. 56529/00, Judgment, 44. 
127 Международен пакт за икономически, социални и културни права, чл. 12. 
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„Намесата на държавните власти в упражняването на това 
право е недопустима, освен в случаите, предвидени в закона и 
необходими в едно демократично общество в интерес на нацио-
налната и обществената сигурност или на икономическото благо-
състояние на страната, за предотвратяване на безредици или 
престъпления, за защита на здравето и морала или на правата и 
свободите на другите“ 

Всъщност аргументацията за ограничаването на свободното 
придвижване съвпата абсолютно с тази относно ограниченията на 
правото на личен живот. В немалко от делата пред ЕСПЧ по по-
вод на пандемията от COVID-19 жалбоподателите изграждат ар-
гументи върху тези две права взети заедно. 127F

128 Но задължителното 
носене на маски и изискването за ваксиниране, в следствие на по-
късно наложеното изискване за Цифров COVID сертификат на 
ЕС от Заповед № РД-01-189 oт 28.04.2022 г. за определяне усло-
вията и изискванията за влизане в България на министъра на 
здравеопазването са един от най-спорните елементи на мерките в 
България. Разбира се те ограничват както правото на свободно 
придвижване, тъй като поставят ограничения към него, така и на 
правото на личен живот. Особено зискването за ваксинация често 
се разглежда като сериозно ограничение, предвид несигурността 
от ваксините. Т. напр. в колективната жалбата на Аbgrall и 671 
други срещу Франция, френските огнеборци искат отмяната на 
въведеното задължително ваксиниране. 128F

129 
Макар и Съдът да намира горепосочената жалба за недопус-

тима, практиката на трибунала по други дела може да ни даде на-
соки за това какво би било решението. В делото Vavřička and 
Others v. the Czech Republic съдът открива, че изискването за за-
дължително ваксиниране за деца при приема им в детски ясли и 

                                                      
128 Piperea v. Romania, (2022), ECtHR, Application No. 24183/21, Judgment. 
129 Abgrall and 671 Others v. France (2021), ECtHR, Application No. 41950/21, 
(Disc.). 
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градини наистина има въздействие върху правото на личен живот. 
Въпреки това, Съдът не открива това да е в нарушение на чл. 8 по 
две причини. Първо, правото на личен избор е защитено – никой 
не може да бъде ваксиниран на сила. Но с това свое решение той 
носи последиците, включително ограниченията заложени в нацио-
налното законодателство. Т.е. макар и да има сериозна загуба за 
детето, което не може да се ползва от образователните услуги на 
държавата и това да не е в неговия най-добър интерес това е в 
следствие от решението на родителя. Освен това мярката е необ-
ходима за защитата на правото на здраве и живот на другите деца, 
особено за уязвимите групи, които не могат да бъдат ваксинирани 
по здравословни причини.129F

130  Същата линия на аргументация е 
приложима и по отношение на задължителното носене на маски. 

Предвид гореизложеното става ясно, че мерките наложени 
от страна на Република България във връзка с пандемията от 
COVID-19 са правомерни ограничения на конституционните и 
международно признатите права на гражданите. Те съответстват 
на изискванията за легитимна цел, законност, необходимост и 
пропорционалност. Следователно мерките са напълно оправдани 
от международноправна гледна точка. 

 
Регулация на Световната здравна организация 30F

131 

Имайки предвид, че патогените са една от най-големите 
заплахи за сигурността, мира и човечеството като цяло, междуна-
родното право е изградило редица механизми, чрез които да ог-
раничава тяхното разпространение. Сред най-широко признатите 

                                                      
130 Vavřička and Others v. the Czech Republic, (2021), ECtHR, Application No. 
47621/13, Judgment. 
131 Този анализ е наличен в повече детайл в публикация, публикувана в 
рамките на проект № КП-06-ДК2/7/2021, финансиран от Фонд „Научни 
изследвания“, България, в Сборник Доклади от годишна научна конферен-
ция 2021, том 7 на НВУ „Васил Левски“. 
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са Световните здравни правила и Споразумението за фитосани-
тарните мерки. Заедно двата инструмента създават гаранция за 
достатъчните мерки, които да се предприемат по време на здрав-
ни кризи.131F

132 Т.напр. Световната здравна организация (СЗО) дава 
напътствия на държавите за това по какъв начин да се справят със 
съответната зараза. Това се случва чрез така наречените „препо-
ръки“ на СЗО по Глава III от Световните здравни правила. Макар 
и тези препоръки да нямат задължителен характер, те се ползват с 
изключително голям авторитет, тъй като са издадени от експерт-
на организация, която на теория разполага с най-много информа-
ция за опасностите за световното здраве. Пандемията с COVID-19 
отново демонстрира това, тъй като СЗО вложи голям ресурс в 
разпространяването на информация за вируса и обедини държа-
вите около общата цел успешно.  

Мерките, които СЗО могат да предложат във връзка със 
заплахите за световното здраве, включват inter alia да не се пред-
приемат никакви мерки, да се изискват ваксини, да се поставят 
хора, които са били в контакт под наблюдение или карантина, да 
се прследяват контактни лица, да не се допускат незасегнати хора 
в засегнати зони и др.132F

133 По-конкретно прави впечатление разли-
ката между разпоредбите отнасящи се до хора и до предмети с 
това, че на предметите може да им бъде отказан цялостно вход 
или изход от държавата, докато при хората е в много ограничени 
случаи. Пълният „lockdown“ не е сред мерките, които предвиждат 
Световните здравни правила. И това се потвърждава и от практи-
ката на СЗО – от създаването си през 1948 г. до сега СЗО не е 
правила препоръка за пълно затваряне на границите или вътреш-
но ограничаване на правото на свободно придвижване. Напротив, 

                                                      
132  Bradly Condon, Dr. Tapen Sinha, „The Effectiveness of Pandemic 
Preparations: Legal Lessons from the 2009 Influenza Epidemic“, Disaster Law 
Working Paper Series, Paper No. 1 (2009), p. 4. 
133 Световни здравни правила, (2005), чл. 18. 
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препоръката на СЗО при COVID-19 беше срещу ограниченията на 
пътуванията. 133F

134  
Разбира се, с риск за повторение – тези препоръки не са за-

дължителни, което означава, че държавите могат да наложат та-
кива ограничения въпреки липсата на подкрепа от страна на СЗО. 
Но Световните здравни правила изрично забраняват в чл. 25 – 28 
мерки, които ограничават трафика per se като забрани за транзит, 
влизане на територията на държавата на кораби, самолети и др. 
Изключение от това правило се намира в чл. 43 от Световните 
здравни правила. Според него държавите имат правото да налагат 
допълнителни здравни мерки, които не са препръчани от СЗО и 
по принцип са недопустими предвид забраните по чл. 25 – 28, ако 
се предоставя ниво на защита еквивалентно или по-голямо от 
препоръчното от СЗО.134F

135 
Но за да бъдат разрешени тези мерки, то държавата трябва 

да представи на организацията достатъчно научни доказателства, 
които подкрепят необходимостта на тези мерки.135F

136 Тези научни 
доказателства трябва да са базирани на научните принципи, на-
личните данни във връзка със съответната зараза, включително 
данните предоставени от СЗО и трябва да бъдат съгласувани с 
препоръките на СЗО. Последното звучи контраинтуитивно, тъй 
като препоръките нямат задължителен характер, но все пак тряб-
ва да бъдат взети предвид при налагането на допълнителни мер-
ки. Това може да се обясни с факта, че тези критерии изложени в 
чл. 43 на Световните здравни правила не са кумулативни, а ал-
тернативни. Всеки един от критериите подкрепящ до известна 
степен мерките може да бъде използван за доказването на необ-
                                                      
134  ‘Updated WHO recommendations for international traffic in relation to 
COVID-19 outbreak‘, (2021), WHO: https://www.who.int/news-room/articles-
detail/updated-who-recommendations-for-international-traffic-in-relation-to-
covid-19-outbreak. 
135 Световни здравни правила, (2005) чл. 43. 
136 Ibid, чл. 43, ал. 2. 
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ходимостта на мерките. 136F

137 Подобен метод е възприет от Светов-
ната търговска организация, която в своето Споразумение за са-
нитарните и фитосанитарните мерки (SPS) предвижда, че държа-
вата, която налага мерки, които ограничават търговията или пъ-
туванията, трябва да бъде подкрепи налагането им с достатъчно 
научни доказателства.137F

138  
Тук подобно на ограниченията при правата на човека е не-

обходимо мерките, освен научно доказани, да бъдат необходими, 
пропорционални и да преследват легитимна цел. Макар и стан-
дартът за необходимост да е на практика същият – „разумно не-
обходимото за постигането нажеланото ниво на здравеопазва-
не“, то стандартът за пропорционалност тук е по-различен. Съг-
ласно чл. 43 мерките не трябва да бъдат по-ограничаващи между-
народния трафик отколкото е необходимо за постигането на це-
ления резултат.138F

139 С други думи, като при правата на човека съ-
размерността на мерките се преценя с това да бъдат най-леките 
възможни, тук изискването е да не бъдат най-ограничаващите. 
Мерките не трябва да бъдат твърде стриктни, но не трябва и да са 
твърде разхлабени. 

Това привидно поставя стандартите в системите на правата 
на човека и на СЗО в конфликт, тъй като очевидно стандартът за 
пропорционалност при Световните здравни правила е по-лек от 
този по МПГПП. Отговорът на този конфликт се съдържа в самия 
текст на чл. 43, както и в чл. 31 на Виенската конвенция за право-
то на договорите. Според разпоредбата на чл. 43 на Световните 
здравни правила мерките, които се налагат трябва да бъдат съгла-
сувани с националното право и задълженията, произтичащи от 
международното право. В допълнение Виенската конвенция за 
правото на договорите предвижда, че договорите се тълкуват в 

                                                      
137 Ibid. 
138 Understanding the WTO Agreement on Sanitary and Phytosanitary Measures. 
139 Световни здравни правила, (2005) чл. 43. 
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контекста на inter alia другите относими правила на международ-
ното право в сила между страните. 139F

140 Това налага тълкуванието 
на текста на чл. 43 да се състои в това, че мерките, ограничаващи 
международния трафик, трябва да не ограничават правото на 
свободно придвижване повече отколкото е необходимо за пости-
гането на опазване на здравето на населението. Т.е. мерките тряб-
ва да бъдат възможно най-малко интрузивни за правата на всеки 
човек. По този начин се постига системно интегриране на правата 
на човека в Световните здравни правила и се избягва противоре-
чието между двете системи. 

 

3.5. БАЛКАНИТЕ И МЕРКИ СРЕЩУ ПАНДЕМИЯТА ОТ COVID-19 

Предвид гореизложеното следва да се има предвид, че раз-
личните държави имаха различен подход при определяне на мер-
ките срещу разпространението на пандемията от COVID-19. При 
преценката за това по какъв начин да процедират, всички те са 
преминали през същите въпроси, които са разгледани по-горе – 
конституционална обосновка, съгласуване с международното 
право и препоръките на Световната здравна организация. Тази 
секция разглежда какво е отношението на някои от държавите в 
района на Западните Балкани. По-специално са разгледани отго-
ворите на конституционите съдилища в Хърватия, Босна и Хер-
цеговина, Сърбия, Черна Гора, Косово и Македония. 

Както бе отбелязано по-рано, конституционния съд на Хър-
ватия е изключително активен по отношение на мерките за 
COVID-19 със 7 дела в периода 2020 – 2021 г., което отразява 
широкия обществен интерес по въпроса. Някои от тези дела зася-
гат много специфични проблеми, с които се сблъска и България.  

                                                      
140 Виенка конвенция за правото на договорите, чл. 31, ал. 3 (c). 
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В своето дело U-VII-2980/2020 съдът разглежда огранича-
ването на гласоподавателните права на гражданите с цел запазва-
нето на общественото здраве съгласно чл. 16 от Конституцията на 
Хърватия. 140F

141 В България също бе възникнал такъв казус при про-
веждането на парламентарните и президентските избори през 
2021 г. Конституционният съд на Хърватия приема че няма конс-
титуционна или законова пречка да се откаже правото на присъс-
твено упражняване на правото на глас на лице, което е заразено 
със SARS-CoV-2 или друго инфекциозно заболяване. Въпреки 
това Съдът приема, че в случай, че гражданите нямат възможност 
да гласуват в определените секции, трябва да им се осигури пра-
вото на глас. Т.е. макар и да няма забрана за присъственото гла-
суване, то гласуване чрез други средства е не само допустимо, но 
и задължително по силата на конституцията. Това важи както за 
всички граждани, които са го поискали предварително или са 
диагностицирани с COVID-19. По тази причина гласуването в 
Хърватия през 2021 г. бе възможно и чрез доверено лице, с пред-
варително информиране от страна на заразеното лице и предоста-
вено пълномощно. Всичко това се случва чрез мобилни комисии, 
подобни на тези в България. 141F

142 
Друго дело относно изборния процес е U-I-1925/2020, къде-

то Съдът разглежда възможността да се отлагат избори до прик-
лючване на извънредното положение.142F

143 Съдът приема, че това не 
отнема правото на гражданите да участват активно в изборния 
процес. Всъщност отлагането на изборите не засяга по ниаъв на-
чин пасивните и активните изборни права на гражданите. Те имат 
пълната възможност да се ползват от тези си права веднъж щом 

                                                      
141 Croatia, Constitutional Court, 03.07.2020, U-VII-2980/2020. 
142 „DIP: People Infected with COVID-19 Allowed to Vote by Proxy“ (2021) 
https://www.total-croatia-news.com/politics/44756-dip-people-infected-with-
covid-19-allowed-to-vote-by-proxy 
143 Croatia, Constitutional Court, 14.09.2020, U-I-1925/2020. 
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извънредното положение премине. Всъщност това е същата логи-
ка, която е заложена и в чл. 64 на Конституцията на Република 
България. Макар и Конституцията на Хърватия да не разполага с 
идентична разпоредба, това конституционно дело привежда съ-
щата възможност чрез тълкуване на чл. 16 и 17 от Конституцията, 
които признават възможността за ограничаване и дерогиране на 
права, във връзка с чл. 45 относно правото на глас при парламен-
тарни избори. 

Интересно дело е и U-II-3170/2020 при което Съдът разг-
лежда въпроса със задължителното носене на маски. Според ре-
шението заповедта за задължително носене на маски и ограниче-
нията наложени при организацията на градския транспорт в кон-
текста на пандемията от COVID-19 е с по-голяма тежест от инди-
видуалните права на гражданите и следователно последните са 
задължени да спазват ограниченията наложени от компетентните 
органи с цел защита на общественото здраве.143F

144 Подобно е реше-
нието на Съда и в дело U-II-5709/2020, където приема, че правото 
на вероизповедание не е абсолютно и религиозните събирания и 
церемонии могат да бъдат ограничени в борбата с разпростране-
нието на вируса. Тези две решения са в унисон с горепосочените 
решения на ЕСПЧ по отношение на задължителните мерки – вак-
синация и маска. 

В контраст на това решение обаче застава Конституцион-
ния съд на Босна и Херцеговина, който в свое решение AP 
3683/20 открива, че задължителното носене на маски и ограниче-
ното право на движение и събиране е в нарушение на конститу-
ционно гарантираните права на гражданите. 144F

145 Но това решение 
не е против мерките и борбата с COVID-19 per se. В мотивите на 
съда се откроява, че основния проблем на тези заповеди е начина 
по който са приети и липсата на прозрачност в процеса. От друга 
                                                      
144 Croatia, Constitutional Court, 14.09.2020, U-II-3170/2020. 
145 Bosnia and Herzegovina, Constitutional Court, 22.12.2020, AP 3683/20. 
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страна съдът приема в своето дело AP 1217/20, че по принцип 
конституционните права на гражданите могат да бъдат огранича-
вани, но в извънредни случаи, с ясни законодателни рамки, огра-
ничени във времето и в спазване на принципите на необходимост 
и пропорционалност. 145F

146 
Конституционният съд на Сърбия също е взел отношение 

по пандемията в две свои дела. В първото, дело IUo-42/2020, Съ-
дът отсъжда, че приетото извънредно положение не противоречи 
с конституцията и съответно някои права на гражданите могат да 
бъдат ограничавани.146F

147  За сметка на това, в дело IUo-45/2020 
Конституционният съд приема, че правото на правна сигурност в 
наказателното производство е абсолютно право, което не подле-
жи на ограничения. 147F

148 
Черна Гора адресира няколко проблема свързани с мерките 

срещу COVID-19 в едно свое решение – U-III no. 22/20 от 2020 г. В 
него, Съдът прави две интересни заключения. На първо място, 
решение на Националния координационен щаб за заразните болес-
ти (National Coordination Body for Communicable Diseases) произ-
веждат правни последици за адресатите си, дори и да не са спазени 
всички формални изисквания. Но за сметка на това, разпростране-
нието на имената и адресите на хора, които са се самокарантини-
рали е в разрез с конституционните права на гражданите.148F

149  
Най-младата държава на Балканите – Косово също се сблъска 

с правната проблематика на наложените мерки. Любопитно е, че 
Конституционният съд на Косово беше един от първите, които се 
произнесоха с решение относно мерките. Разликата с предходните 
обаче е, че държавата не е членка на Съвета на Европа и съответно 
не е членка на Европейската конвенция за правата на човека. Въпре-

                                                      
146 Bosnia and Herzegovina, Constitutional Court, 22.02.2020, AP 1217/20. 
147 Serbia, Constitutional Court, 21.05.2020, IUo-42/2020. 
148 Serbia, Constitutional Court, 17.09.2020, IUo-45/2020. 
149 Montenegro, Constitutional Court, 23.07.2020, U-III no. 22/20. 
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ки това в своето решение KO 54/20 Съдът следва принципите зало-
жени в конвенцията и в практиката на ЕСПЧ във връзка с огранича-
ването на правата на гражданите само чрез мерки, които преследват 
легитимна цел, са ограничени във времето и спазват принципите за 
необходимост и пропорционалност.149F

150
 

 

3.6. ПРЕПОРЪКИ 

Пандемията от COVID-19 отбеляза редица проблеми в на-
чина на регулиране в редица сектори и прилагане на нормативна-
та база в България. На база натрупания опит могат да се направят 
следните предложения за справяне с бъдещи подобни ситуации. 

 
Яснота на подзаконовите нормативни актове 

Както бе посочено по-горе, широкият набор от различни 
термини, които всички отразяват до известна степен някаква 
форма на извънредни събития води до объркване от страна на 
гражданите. Самият Конституционен съд в своето решение по 
Конституционно дело № 7 от 2020 г. казва относно Закона за за-
щита при бедствия: 

„Този закон обаче е фрагментарен относно обсъжданата по 
настоящото дело материя. Въпреки че включва епидемиите в своя 
обхват, той съдържа алгоритъм за действие на властите и пред-
вижда мерки главно при природни бедствия, аварии и катастро-
фи, но не и при епидемии.“ 

Самото становище показва, че днес нормативните актове, 
които уреждат въпроса за извънредните събития са хаотични, 
разпоредбите са пръснати и сходството на самите термини не 
помага по-лесното разбиране. Затова би било добре тези дефини-
ции и конкретните форми на „извънредно положение“ в широк 

                                                      
150 Kosovo, Constitutional Court, 06.04.2020, KO 54/20. 
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смисъл на думата да бъдат ясно дефинирани в един нормативен 
акт, съставен на значително по-разбираем и достъпен за гражда-
ните език. Това би помогнало както по-лесното разбиране от 
страна на населението за случващото се на територията на Репуб-
лика България, а и би имало по-малко правни спорове относно 
въвеждането на съответните мерки. Както стана ясно по-горе, 
немалка част от възраженията направени в рамките на Конститу-
ционно дело № 7/2020 г. са предимно въз основа на различните 
разбирания за значението на термините използвани в Закона за 
здравето, Закона за защита при бедствията и т.н. 

 
Кохерентно и систематизирано предоставяне на  
информация относно измененията на нормативни актове 

Един от най-големите проблеми с пандемията от COVID-19 
в България (а и не само) беше дезинформацията и целенасоченото 
разпространяване на т.нар. „фалшиви новини“. Но докато нароч-
ното манипулиране на немалка част от обществото се случваше 
заради този феномен, то със сигурност се случи значително по-
лесно заради хаотичния и неконсистентен начин по който бе пре-
доставяне информация. Вероятно един от най-лошо организира-
ните аспекти на противоепидемичните мерки бяха самите запове-
ди на Министъра на здравеопазването, с които ги налагаше. В 
немалка част от случаите заповедите на министъра бяха неразби-
раем лабиринт от препращания и поправки на предишни запове-
ди, които можеха да объркат всеки юрист. Т. напр. Заповед  
РД-01-250/05.05.2020 год. на Министъра на здравеопазването 
изменя Заповед № РД-01-124/13.03.2020 г. по следния начин: 

„В т. I, се създава т. 5г-5е: 
„5 г. Допускат се посещения на музеи на закрито, галерии и 

библиотеки на открито и закрито, при спазване на изискването за 
социална дистанция и на всички противоепидемични мерки […].“ 

Заповед № РД-01-253/07.05.2020 г. е дори по-объркваща: 
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„[…] Изменям Заповед № РД-01-183 от 06.04.2020 г., изме-
нена със Заповед № РД-01-229/22.04.2020 г., както следва: 

1. В т. III се правят следните изменения: 
а) Точка 5 се изменя така: 

„5. Водачите по т. 4, които преминават през терито-
рията на Република България напускат страната не 
по-късно от 24 часа от влизането“. 

б) Точка 6 се отменя.  
2. В т. 7 думите „след като напускат страната по реда на  

т. 4, б. „б“ се заличават. 
3. Точка 8 се изменя така: 
„8. За спазване на изискванията на т.4 и т. 7 съобразно фун-

кционалната си компетентност следят следните органи: 
а) органите на Министерството на вътрешните работи 

при осъществяване на контролните си правомощия 
по закон; 

б) длъжностните лица от Националното Тол управление 
при Агенция „Пътна инфраструктура“ при осъщест-
вяване на контрол по изпълнение на задължението за 
плащане на пътна такса“ 

Разбира се, в последствие бе представена и консолидирана 
версия на съответната заповед с всички поправки, а и всяка запо-
вед беше съпътствана с брифинг в национален ефир, който обяс-
няваше какво означава това. Но поради динамиката на ситуация-
та, често бе необходимо да се изведе съдържанието на нормите от 
подзаконовите нормативни актове в рамките на часове след изда-
ването им. Във всяка една от тези заповеди консолидиран текст 
прикачен към заповедта липсва. Липсва и цялостния контекст на 
това какви са промените – т.е. често разпоредбите, които се изме-
нят в по-голямата си част липсват, затормозявайки всеки читател. 
Това са само част от разпоредбите, които се оказаха проблемни и 
вероятно за някои граждани други заповеди са се оказал значи-
телно по-объркващи. 
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Решението на този проблем е сравнително лесно. За да се 
внесе повече яснота при измененията в подзаконовите норматив-
ни актове, всяка заповед изпълняваща такава функция трябва да е 
съпътствана с консолидираната версия на финалната заповед. По 
този начин всеки читател на съответната заповед би могъл да се 
ориентира в текста значително по-лесно. Освен това, изготвянето 
на консолидиран текст предварително за целите на заповедта за 
изменение би намалило значително необходимото време за него-
вото финално публикуване. В подобна епидемична обстановка 
където всяка секунда е от значение и може да спаси човешки жи-
воти, една малка промяна в практиката по издаването на Запове-
дите би била голям напредък. 

 
Публикувани изследвания в рамките на проекта: 

Резултатите от изследванията на екипа са представени в 
няколко публикации, индексирани във вторични бази данни. С 
цел по-всеобхватно представяне на анализите в контекста на 
правните измерения на кризата, може да прочетете: 
1) Pastarmadzhieva, D. & Stanev, St. (2021). Covid-19 and the 

Western Balkans. In Proceedings of the Annual University 
Conference of the National Military University „Vasil Levski“, 
vol. 7, pp. 206 – 215. 

2) Рогошев, Т. (2021). Ограничения на правото на свобода на 
движението при пандемии, Сборник доклади от годишна 
университетска научна конференция, том 7: 253 – 262, 
ISSN 1314-1937. 

3) Stanev, S. (2021). Republic of Bulgaria and the bulgarian 
communities in the COVID-19 situation; Proceedings of the 
Second International Scientific Conference Innovations and 
Competitiveness “The world through the prism of the COVID-19 
pandemic”, Plovdiv University Press, ISSN 2738-8018, pp. 305-
314; online available at https://conf.prowis.online/proceedings 
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ГЛАВА IV 

СОЦИАЛНО-ПОЛИТИЧЕСКИ ФАКТОРИ  
И ПОДХОДИ ЗА ПРЕОДОЛЯВАНЕ  

НА ОТРИЦАТЕЛНИТЕ ЕФЕКТИ ОТ КРИЗАТА 

ПРОФ. Д-Р АЛЕКСАНДЪР МАРИНОВ 

 

4.1. НАУЧНИ ПУБЛИКАЦИИ И АНАЛИТИЧНИ МАТЕРИАЛИ  
ОТНОСНО ПОЛИТИЧЕСКИТЕ АСПЕКТИ НА COVID-19 

Пандемията COVID-19 даде силно отражение върху вът-
решната и международната политика на всички засегнати страни, 
което закономерно намери отражение в множество научни изс-
ледвания и публикации след март 2020 г. Академичните търсения 
бяха разнообразни (във времето и пространстното) и обхванаха 
множество насоки, сред които: временно прекратяване на избор-
ни органи, отмяна или отлагане на избори на различни равнища, 
налагане на разнообразни ограничителни мерки (вкл. форми на 
извънредно или бедствено положение) и политическите последи-
ци от тях, динамика на популярността на политическите лидери и 
държавниците с оглед управлението на кризата, заболяване и 
смърт на множество политици.  

Постепенно на дневен ред бяха поставени и по-общи теми, 
като: относителни предимства и недостатъци на демократичните 
и автократичните режими, заплахите към демокрацията и по-
трайни последици в резултат на пандемии и други бедствия; под-
готовката и начина на реакция на държавния апарат на такъв тип 
кризи, политизирането на базисни възгледи и убеждения в резул-
тат на пандемията, степента на адекватност на различните същес-
твуващи механизми на международно сътрудничество и др. 
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4.1.1. Популярност на лидерите и правителствата 

Проучванията през първите 6 месеца на пандемията в пове-
чето страни установяват силно действие на ефекта на „сплотяване 
под знамената“, водещ до значимо повишаване на одобрението за 
държавните ръководители. Най-ясно той се проявява в Австралия 
(ръст от 30%) и в повечето европейски страни (Италия 27%, Гер-
мания и Франция 11%). В САЩ има различна динамика на феде-
рално и щатско равнище – при президента Тръмп има спад от 6%, 
но при редица губернатори се наблюдава голямо повишаване 
(губернаторът на щата Ню Йорк Ендрю Куомо +51%, губернато-
рът на Северна Каролина Рой Купър +31%, губернаторът на Ми-
чиган Гретхен Уитмър +30%). 

 

Фигура 1. Одобрение за националните правителства на 35 страни 
в условията на Covid-19 (за периода март – юли 2020 г.) 
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4.1.2. Въвеждане на извънредно или бедствено положение  

В почти 90 страни по света през периода март – май 2020 г. 
е въведена някаква форма на извънредно положение с цел огра-
ничаване на пандемията, което поражда опасения от злоупотреба 
с властта с политически цели. В 38 страни са предприети опреде-
лени ограничения на медиите. Редица правителства въвеждат 
нови забрани с оглед пресичане на разпространението на дезин-
формация, предотвратяване на масовата психоза, но и огранича-
ване на критиките към властите. Това създава предпоставки за 
наказателно преследване на медии и журналисти, понякога на 
съмнителни основания.Някои правителства дори закриват дадени 
медии с изявена критичност. 

Други типични извънредни мерки са: забрана на масовите 
прояви, отлагане на избори или провеждането им в обстановка, 
която затруднява опозиционните формации, избирателно налага-
не на локдаун, засягащ политически опоненти, селективно пре-
доставяне на парични и други помощи на партийни поддръжници 
или лесни за манипулиране малцинства. Множество държави 
въведоха разнообразни инструменти за дигитално проследяване 
на карантинирани лица, което също породи опасения за интер-
венция в личното пространство на гражданите. В Еквадор и Юж-
на Корея са използвани ДжиПиЕс системи за проследяване без 
съответна нормативна основа и със слаби гаранции за защита на 
придобиваните лични данни. 

Като цяло, въпреки че извънредните мерки са предприема-
ни от правителствата с доброто намерение да се ограничи разп-
ространението на пандемията и последиците от нея (здравни, 
икономически и др.), редица автори отбелязват възникването на 
негативни ефекти върху човешките права и гражданските свобо-
ди. Това води до противопоставяне между разгневени граждани и 
силите на реда, породило прояви на насилие – най-драматични 
във Филипините, а в по-малка степен в Германия, САЩ, Гърция 
и Нидерландия.  
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Въпреки че политическите ефекти от следващите вълни на 
ковид-пандемията (през втората полоавина на 2021 г. и по-
нататък) могат да променят картината, в повечето публикации по 
темата съвпадат в извода, че политиците и институциите са изп-
равени пред труден избор с неясен изход. В повечето случаи 
властите, поставили акцент върху здравните аспекти за сметка на 
краткосомните икономически резултати, получават по-високо 
одобрение и подкрепа през началната фаза на пандемията. Но 
този капитал на доверие бързо се изчерпва. Само няколко месеца 
са били достатъчни в повечето европейски страни, за да нарасне 
критичността към политиците, особено ако не били в състояние 
да провеждат последователни и добре аргументирани и комуни-
кационно осигурени политики. Общата прогноза е, че с течение 
на времето управлението на икономическите, социалните и пси-
хичните последици на пандемията ще играе ролята на все по-
важна детерминанта на политиката в епохата на COVID-19. 

 
4.1.3. Кратък преглед на някои типични публикации  

Френските автори Томазо Джомони, Габриел Лумо в своята 
статия „Локдауни и електорално поведение по време на пандеми-
ята COVID-19“ изследват ефекта на мерките на „локдаун“ във 
Франция върху електоралното поведение в местните избори във 
Франция. Сравнява се поведението на избирателите на първия 
тур (преди въвеждане на локдауна) и на втория тур (след въвеж-
дането му). Основният извод е, че локдаунът е довел до повиша-
ване на активността и подобряване на резултатите на действащи-
те кметове в общините с по-строги ограничения. 

Има достатъчно данни, че въвеждането на разнообразни 
мерки за социална дистанция и най-вече на локдауните доказа 
ефективността си за сдържане разпространението на вируса, но в 
същото време предизвика ограничаване на индивидуалната сво-
бода и възпрепятстване на икономическата активност (Baldwin 
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and Weber di Mauro 2020, McKibbin and Fernando 2020, Born et al. 
2020, Palomino et al. 2020, Fana et al. 2020). 

Поради безпрецедентните мащаби на феномена, особено 
внимание бе отделено на реакциите на избирателите към въвеж-
дането на локдауните. (В много страни избори на различни нива 
бяха пренасрочени, но на други бяха проведени.) В този смисъл 
във Франция се състоя своеобразен естествен „експеримент“ – 
след въвеждането на ограничителните мерки в редица френски 
департаменти се стигна до отлагане на втория тур на местните 
избори. Трябва да се отчита, че разхлабването на ограниченията е 
диференцирано за департаментите, попадащи в т.нар. зелена и 
червена зона (съответно с наложени „мек“ и „твърд“ локдаун); 
този диференциран подход се прилага до 2 юни 2020 г. Първият 
тур на местните избори е проведен на 15 март 2020 г., а вторият е 
отложен от 22 март за 28 юни (след прекратяването на локдауна)..  

В изследването се сравняват общини от двете страни на 
границата „червено/зелено“ преди и след въвеждането на локдау-
на, респ. при наличие на ограничения с различна строгост по 
време на втория тур. Резултатите показват, че степента на тежест 
на локдауна оказва значимо влияние върху електоралното пове-
дение и изборните резултати. Установява се, че общините, под-
ложени на по-строги ограничения, се характеризират със същест-
вено различни модели на гласуване в сравнение с тези с по-слаби 
ограничения. Избирателите от общини в „червената зона“ дават 
по-силна подкрепа за действащите кметове (средно между 3 и 
4,5%), отколкото избирателите от общини в „зелената зона“. Изс-
ледователите обясняват тази разлика с по-високата публичност на 
кметовете от „червената зона“, най-вече заради важната им роля в 
управлението на кризата, която допринася за повишаване на по-
пулярността и на изборните им резултати. Тези данни потвърж-
дават известната хипотеза за „сплотяване под знамената“ (Mueller 
1970, Baum 2002), според която в разгара на бедствия се наблю-
дава ръст на доверието към лидерите. 
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Второ, установява се, че налагането на строг локдаун води 
до повишаване на политическото участие (измерено с електорал-
ната активност). Колкото по-продължителни са ограничителните 
мерки, толкова по-силна е мотивацията да бъде излъчен подхо-
дящ лидер; опровергава се предположението, че локдаунът ще 
потиска активността заради страха от заразяване. 

Резултатите от проучванията на цитираните френски автори 
сочат, че пандемичната криза води до по-силни нагласи за преиз-
биране на действащите кметове и оттук – до по-изявена полити-
ческа стабилност и лоялност към политическите институции. Като 
се има предвид, че различни форми на локдаун засегнаха милиони 
граждани по света, трябва да се отбележи, че конкретният им 
ефект върху одобрението към властите зависи от редица локални 
фактори, като успеха при управлението на кризата и специфичните 
подходи при дизайна на ограничителните политики. 

Колектив от италиански и немски учени публикува статия-
та „COVID-19 и социално-политическите нагласи в Европа: 
„Вярваме на компетентността“ (Daniele еt al., 2020). Авторите 
установяват, че в резултат на безпрецедентното съчетание на 
здравни, икономически и психологичедски аспекти на COVID-19 
в Западна Европа се установяват нови политически тенденции, 
променящи познатата от последното десетилетие картина. 

Първата тенденция е отстъпление на центристките полити-
чески платформи и възходът на крайни партии, експлоатиращи 
социалната и икономическата несигурност (Guiso et al. 2020). 
Втората тенденция е ново задълбочаване на упадъка на доверието 
в институциите, подхранвано от стигматизирането на експертите, 
медиите и администраторите. Третата нова тенденция е възраж-
дането на подкрепата за публично финансирани програми за под-
крепа на разрични слоеве от населението, като своеобразен ре-
ванш спрямо дълго провежданите политики на остеритет.  

Накрая, очертава се укрепване на ценностите и идентич-
ностите, свързани с ролята на националната държава, за сметка 
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на засилващите се критики към международните организации и 
най-вече на ЕС. Тези хипотези на авторите са подложени на про-
верка в поредица от наблюдения по време на първата вълна на 
пандемията (март – юни 2020 г.), осъществени в Германия, Ита-
лия и Нидерландия.  

Основният извод е, че се наблюдава обща тенденция на 
спад на доверието в националните политици, медиите и евро-
пейските институции, но в същото време се покачва доверието в 
полицията, експертите и учените, а доверието в органите на мес-
тната власт се запазва устойчиво.  

От гледна точка на политиките, установява се значително 
нарастване на подкрепата за различни програми, характерни за 
социалната държава, най-вече насочени към борба с бедността, 
безплатно здравеопазване, подпомагане за безработица и пови-
шаване на пенсиите; едновременно с това се настоява за намаля-
ване на данъчните тежести. Отслабват популистките нагласи „на-
родът да решава“, а вместо това натежава ролята на експертните 
становища. 

Цитираните автори правят извод, че в момента се наблюда-
ва бифоркация между две възможни тенденции на по-нататъшно 
политическо развитие: утвърждаване на ефекта на „сплотяването 
под знамената“ или засилване на последиците от разочарованието 
в способността на политиците и институциите да се справят с 
кризата. Решаващо значение за надмощието на една от посочени-
те алтернативи ще има успехът на компетентни политици да се 
справят с предизвикателствата на икономическото възстановява-
не и евентуалните нови вълни на пандемията. 
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4.2. СРАВНИТЕЛЕН ПОЛИТИЧЕСКИ АНАЛИЗ НА ПОДХОДИТЕ 

НА ПРАВИТЕЛСТВАТА НА СТРАНИТЕ ЧЛЕНКИ НА ЕС  
ПРИ КОМУНИКИРАНЕ С ОБЩЕСТВЕНОСТТА НА КРИЗАТА  
И МЕРКИТЕ  

ДОЦ. Д-Р ДАНИЕЛА ПАСТАРМАДЖИЕВА 

 
4.2.1. Увод 

Изграждането на доверие между политическата власт и 
гражданите е ключово при управлението по принцип и в кризис-
ни ситуации в частност. В условията на пандемия медицинските 
мерки, предприети от националните правителства следва да бъдат 
съпътствани от адекватна комуникационна стратегия, която да 
поддържа доверието между граждани и институции и да възпре-
пятства доминацията на фалшиви новини в общественото прост-
ранство. Контекста на пандемия от COVID-19 се оказва от клю-
чове значение изборът на подход за комуникация с обществото в 
зависимост от конкретния национален контекст. 

В този смисъл целта на настоящото изследване е да се нап-
рави сравнителен политически анализ на подходите на правител-
ствата на страните членки на ЕС при комуникиране на кризата и 
мерките с обществеността. Обект на изследване са 27те страни 
членки на Европейския съюз. Предмет на изследването са мето-
дите за комуникация на кризата и в частност използването на 
комуникационна стратегия в отделните страни членки. 

Като ограничение на настоящото изследване следва да се 
посочи, че изследването не цели да направи изчерпателен анализ 
на писани или неписани комуникационни стратегии на отделните 
държави членки на ЕС, а да изведе акценти от подходите на пра-
вителствата при комуникиране на кризата и мерките с обществе-
ността. В този смисъл настоящият труд не претендира за изчер-
пателност. 
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4.2.2. Роля на политическата комуникация в условията 
и на кризи и в частност пандемията от COVID-19 

Проучванията, реализирани по време на пандемията ясно 
показват, че политическото доверие е ключов компонент на ус-
пешното управление на кризи, като същевременно с това държави-
те с по-добри нива на обществено доверие са в състояние да нама-
лят жертвите от Covid-19. Важни са обаче нивата на доверие преди 
кризата, като е установено, че общества с високи нива на доверие 
преди пандемията са по-склонни доброволно да следват съветите 
на правителството. Обратното е валидно за общества с традицион-
но ниско доверие в институциите. Налице е обратно пропорцио-
нална връзка между политическата подкрепа и смъртните случаи 
от Covid-19. Доверието в правителството влияе върху готовността 
на хората да спазват изискванията, свързани с пандемията и нама-
лява вероятността от въвеждане на локдаун. Стратегиите за изг-
раждане на дългосрочно политическо доверие ще бъдат от реша-
ващо значение за управлението на кризи в бъдеще150F

151. Стела Кири-
акидис, европейски комисар по здравеопазване и безопасност на 
храните обръща внимание, че точната, логична и прозрачна кому-
никация от здравните власти към населението продължава да бъде 
от решаващо значение за ваксинацията срещу COVID-19151F

152. Посо-
чената взаимовръзка е установена и в редица изследвания по тема-
та152F

153. Следва обаче да се обърне специално внимание на фрагмен-
тираността на обществата, така че определени социални групи да 

                                                      
151 Farzanegan, M. R. & Hofmann, H. P. (2021) A Matter of Trust? Political 
Trust and the Covid-19 Pandemic, CESifo Working Paper No. 9121 
152  https://www.euractiv.com/section/coronavirus/news/eu-health-chief-calls-
countries-to-step-up-covid-measures-ahead-of-autumn/ 
153 Su L, Du J and Du Z (2022) Government Communication, Perceptions of 
COVID-19, and Vaccination Intention: A Multi-Group Comparison in China. 
Front. Psychol. 12:783374. doi: 10.3389/fpsyg.2021.783374 
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не останат изолиране от общата комуникационна стратегия и да 
бъдат повлияни от дезинформация.153F

154 
Zhang et al насочват вниманието към ключовата роля на со-

циалните медии. Според тях правителствата трябва да започнат с 
максимално използване на капитала на социалните медии. Пра-
вителствените профили в социалните медии със значителен брой 
последователи и последователи получават повече внимание от 
обществеността. За да спечелят доверието на обществеността, 
правителствата трябва да подобрят начина, по който техните ака-
унти в социалните медии работят ежедневно, да публикуват съ-
държание, което се харесва на широката общественост, да спече-
лят повече последователи и самите последователи, да укрепят 
социалните връзки между своите акаунти и да увеличат броят на 
последователите си.154F

155 
Обществената комуникация се оказва ценна като инстру-

мент за управление на кризи и прилагане на политики в държави-
те от ОИСР. Трябва да бъде установен ясен мандат, за да бъде 
публичната комуникация ефективна в борбата с дезинформацията 
и спечелването на обществеността. 155F

156 Наред с това от съществено 
значение е да се поддържат идеалите на отвореното управление 
за отчетност, откритост и участие на заинтересованите страни, 

                                                      
154 Barillé, S., Shubin, S., Condon, L., & Beljaars, D. (2021). Communication 
strategies in Wales during the COVID-19 pandemic. Country report, July 2021. 
COVINFORM H2020 Project No. 101016247. 
155 Zhang, W., Yuan, H., Zhu, C., Chen, Q. and Evans, R. (2022). Does Citizen 
Engagement With Government Social Media Accounts Differ During the 
Different Stages of Public Health Crises? An Empirical Examination of the 
COVID-19 Pandemic. Front. Public Health 10:807459. doi: 
10.3389/fpubh.2022.807459. 
156 OECD (2020) Transparency, communication and trust: The role of public 
communication in responding to the wave of disinformation about the new coro-
navirus, OECD Publishing, Paris. 
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което в крайна сметка ще подобри доброто управление и ще на-
сърчи общественото доверие.156F

157  
Като пример за фокусирано използване на комуникацията в 

условията на пандемията се посочва Обединените арабски емирс-
тва. Правителството на ОАЕ разчита на комуникация, която е 
прецизна, сигурна, прозрачна и надеждна Тъй като правилната и 
успешна комуникация на риска зависи от редовното медийно 
присъствие с информация и съвети, правителствената комуника-
ция се фокусира върху разпространението на информация за това 
как правителството се справя с епидемията от COVID-19. Съоб-
щението на правителството на ОАЕ се основава на набор от стра-
тегии за борба с пандемията, съсредоточени върху следните ди-
рективи и инструкции: включване на общността в усилията на 
правителството за овладяване на пандемията; повишаване на ос-
ведомеността за тези усилия; подкрепа на държавните преван-
тивни мерки; насърчаване на социална инициативност и отговор-
ност; обучение и просвещаване на хората относно последствията 
и решенията за икономически, образователни и социални проб-
леми. Използват се различни канали за разпространение на нови-
ни и информация, включително социални медии и дигитални 
платформи за информиране на обществеността за пандемията и 
разсейване на слухове. 157F

158 
По отношение на възникналите в условията на пандемията 

конспиративни теории резултатите от изследване, проведено в 
Китай показват, че навременната комуникация на риска, подчер-

                                                      
157 OECD (2021). Crisis communications: Role of centres of government and 
ministries of health, in Government at a Glance 2021, OECD Publishing, Paris. 
DOI: https://doi.org/10.1787/c4b9858f-en 
158  Radwan, A. F. & Mousa, S. A. (2020). Government Communication 
Strategies during Coronavirus Pandemic: United Arab Emirates Lessons. Journal 
of Health Management., 22(4): 516-527, doi:10.1177/0972063420983091. 



201 

таваща спешната ситуация, е критичен фактор за ограничаване на 
нарастването на интереса към теорията на конспирацията. 158

159 
Като друг пример за интензивна комуникация може да се 

посочи правителството на Гана, което редовно комуникира със 
своите граждани чрез президентски обръщения, пресконферен-
ции на министъра, определен уебсайт за Covid-19, социални и 
традиционни медии159F

160. Част от изследванията обръщат внимание, 
че недобрата комуникационна стратегия в Обединеното кралство 
намалява доверието в британското правителство 160F

161 В Тайван съ-
що се дискутират различните поуки от вече приложените методи, 
като се прави оценка на ефективната и неефективната комуника-
ция по време на ранните етапи на избухването на пандемията.162  

Основавайки се на широка база данни от проучвания 
Maarek 162F

163 систематизира подходите в правителствената комуни-
кация в три категории: 

Към първата група той отнася държавите, които разчитат 
на общите подходи за начина, по който кризата се представя пред 
обществото. В тази категория авторът извежда две основни пра-

                                                      
159 Su, L., Du, J., & Du, Z. (2022). Government Communication, Perceptions of 
COVID-19, and Vaccination Intention: A Multi-Group Comparison in China. 
Front. Psychol. 12:783374. doi: 10.3389/fpsyg.2021.783374. 
160  Antwi-Boasiako, J. & Nyarkoh, E. (2021). Government Communication 
during the Covid-19 Pandemic in Ghana, International Journal of Public 
Administration, 44(13), 1175-1188, DOI: 10.1080/01900692.2021.1956950. 
161  Sanders, K. B. (2020). British government communication during the 2020 
COVID-19 pandemic: learning from high reliability organizations, Church, 
Communication and Culture, 5(3), 356-377, DOI: 10.1080/23753234.2020.1824582. 
162 Chang, C. (2022). Cross-Country Comparison of Effects of Early Government 
Communication on Personal Empowerment during the COVID-19 Pandemic in 
Taiwan and the United States, Health Communication, 37(4), 476-489, DOI: 
10.1080/10410236.2020.1852698. 
163  Maarek, P. J. (2022). Introduction: Similar and Dissimilar Patterns of 
Government Communication on COVID-19. In Manufacturing Government 
Communication on Covid-19 (pp. 1-12). Springer, Cham, https://doi.org/10.1007/ 
978-3-031-09230-5_1. 
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вителствени разбирания. При едното реториката е по-скоро като 
за военно положение. В тези общества отношението на правител-
ствата към пандемията се характеризира в висока доза драмати-
зъм. Второто разбиране се оприличава на „политика на щрауса“ 
или т. нар. заравяне на главата в пясъка. При него правителствата 
използват отрицанието, за да създадат нагласа, която им създава 
комфорт. Например страни, където има недостиг на маските за-
почват да отричат необходимостта от ползването на маски. 

Към втората категория се отнасят държавите, използващи 
комуникационните стратегии, които извеждат на преден план 
експертите. От една страна това може да отразява разбирането на 
правителството за важността на медицинската и обществена екс-
пертиза, но от друга страна може да е опит на политиците да се 
скрият зад експертите и да се оправдаят с тях. 

Третата група от държави използват широк набор от кому-
никационни техники, сред които ежедневна комуникация чрез 
медиите, регистрация на ваксинирани и сертификати за пътуване. 

По този начин, както препоръчват нашите автори и както 
описват други, участващи в колективния академичен изследова-
телски процес, ние трябва да се стремим да изградим ясни, ди-
ректни стратегически послания за общественото здраве, които 
отговарят на два идеала: (1) Те трябва да отразяват преживявани-
ята на пълния набор от аудиториите, към които се обръщат, и (2) 
те трябва да деколонизират и демонтират хегемоничните ядра на 
езика, в рамките на който се конструират посланията, и процеси-
те, чрез които тези съобщения се разпространяват. И в двата иде-
ала трябва да гарантираме, че стратегическите съобщения за пан-
демия са съсредоточени в състраданието.164 

                                                      
164 Newsom V.A., Lengel, L., Birzescu, A. and Vukasovich, C. (2022). Editorial: 
Strategic narratives in political and crisis communication: Responses to COVID-
19. Front. Commun. 7:1000359. doi: 10.3389/fcomm.2022.1000359. 
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На основа на анализ на различни комуникационни страте-
гии и резултатите от тях, Hyland-Wood et al 164F

165 формулират десет 
предложения за създаване и разпространение на съобщения за 
криза в общественото здраве. Те обръщат внимание, че значение-
то на откритостта и участието в гражданските дела за изгражда-
нето на доверие, което е от съществено значение за ефективната 
комуникация, е отразено във всяка от десетте препоръки: 

1) Включете се в пряка комуникация като първа препоръка. 
2) Стремете се към най-високо ниво на доверие. Използва-

нето на авторитетни посредници за предаване на важни съобще-
ния по време на пандемия, като медицински специалисти и спе-
циалисти по обществено здраве, е един от начините за постигане 
на най-високо ниво на доверие. 

3) Говорете с хора с емпатия. Когато общуват, лидерите 
трябва да обръщат внимание на желанията и нуждите на общ-
ността и да показват искрена загриженост за нея. Гражданите са 
по-склонни да се вслушват положително в съветите, които им се 
предлагат, ако видят, че политиците се грижат за тях и съчувстват 
на тяхното положение.  

4) Обяснете препоръките зад дадена мярка. Ако някой може 
да разбере мотивите зад съвета, той е по-склонен да го послуша. 

5) Създайте спокойствие у хората. От решаващо значение е 
да се предложи увереност, когато е възможно, да се помогне на 
хората да направят практическа и умствена подготовка за близко 
и дългосрочно бъдеще и да се намали безпокойството, породено 
от несигурността. 

6) Вземете под внимание нивата на здравна грамотност и 
математически умения. Комуникацията, която отчита различията 

                                                      
165 Hyland-Wood, B., Gardner, J., Leask, J. et al. Toward effective government 
communication strategies in the era of COVID-19. Humanit Soc Sci Commun 8, 
30 (2021). https://doi.org/10.1057/s41599-020-00701-w 
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в аудиторията по отношение на здравната грамотност и матема-
тическите умения, е от решаващо значение по време на пандемия. 

7) Насърчавайте хората да предприемат необходимите 
действия, като им осигурите възможност да го направят. Напри-
мер ако хората трябва да са в локдаун, което ги лишава от дохо-
ди, е необходимо да се осигури компенсация. 

8) Позовете се на съществуващите социални норми на по-
ведение. Следва да се има предвид, че посоченото трябва да се 
направи много внимателно, като се съблюдават интересите на 
групи, които имат различни социални норми. Трябва да има спе-
циално внимание да не се маргинализират тези групи 

9) Вземете предвид различните нужди на общността. Приз-
наването, че не всички общности могат да бъдат еднакво и еднак-
во засегнати от пандемия, комуникации или решения, е от реша-
ващо значение. 

10) Бъдете проактивни в борбата с дезинформацията. 
На основа на събрания опит от началото на пандемията, 

през 2020 г. Световната здравна организация извежда няколко 
основни съвета за комуникация в условията на пандемия165F

166: 

 Да се работи за увеличаване на общественото доверие, 
като се използва откритост, симпатия, обективност и 
компетентност; 

 Трябва да се отчитат различията между отделните групи 
и да има говорители за различни аудитории; 

 Да има ясното какво знаете, какво все още не знаете и 
кога се очаква да имате информация за онова, което не 
знаете; 

 Ясно трябва да се изведат предприетите стъпки за подк-
репа на засегнатите хора; 

                                                      
166 WHO (2022) Risk communication and community engagement for COVID-19 
vaccination: implementation tool. Copenhagen: WHO Regional Office for 
Europe; Licence: CC BY-NC-SA 3.0 IGO. 
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 Да се дават конкретни и недвусмислени съвети относно 
продължаване на имунизационната кампания. 

 Медиите трябва постоянно да бъдат информирани, за-
щото те са решаващ съюзник, а не противник, като по 
този начин ще се изгради система за установяване на 
връзки, доверие и система за редовни актуализации. 

Идентифицирайки ключовата роля на комуникацията при 
управлението на пандемични кризи Европейски съюз също из-
вежда няколко ключови насоки166F

167: 

 Системите за управление на кризи трябва да отговарят 
на институционалните структури и политическата и ад-
министративна култура на системата. Това, което работи 
в една система, не е задължително да работи в друга; 

 Ефективното политическо и административно ръководс-
тво в управлението на кризи изисква да се вземат реше-
ния, които противоречат на политическите интереси, но 
може да са необходими за смекчаване на последствията 
от кризата; 

 Доброто управление на кризи включва способността да 
се учим от неочакваната и непредвидена динамика на 
кризата. Природата на кризата е, че съществуващите 
планове и готовност няма да отговарят точно на новия 
или развиващ се характер на кризата. Следователно уче-
нето и адаптирането са от решаващо значение и връзката 
между науката и политиката е от съществено значение, 
за да стане такова обучение ефективно; 

 Организирането и създаването на системи за управление 
на кризи включва компромиси между централизация и 
децентрализация. 

                                                      
167 European Union (2021). Crisis management, Coordination and Capacities, 
Luxembourg: Publications Office of the European Union. 
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4.2.3. Комуникационни стратегии на държавите от ЕС 

Използвайки акумулираното в литературния обзор знание, 
разработихме модел на основата на който да представим комуни-
кационните стратегии на отделните страни членки в рамките на 
следната матрица: 

 Тип на реториката – апокалиптична или успокояваща 

 Дали водеща роля имат експертите или политиците 

 Използване на специализиран уебсайт или други онлайн 
комуникационни канали. 

В допълнение сме се постарали да отчетем динамиката в 
предприетите мерки и адаптивността на правителствата. 

 
Реторика на отделните държави 

Първоначалната апокалиптична реторика и характерна за 
почти всички държави членки на ЕС. Масовата паника и локдау-
ни се приложиха почти без изключение.  

Първоначалната реторика в Австрия е по-скоро като за во-
енно положение, което в известен смисъл кореспондира с пуб-
личния образ на тогавашния канцлер Себастиан Курц.167F

168 Сходна 
е атмосферата и в България, където Националният оперативен 
щаб се оглавява от генерал-майор проф. д-р Венцислав Мутаф-
чийски, директор на Военномедицинската академия (ВМА), като 
той ръководи ежедневните брифинги, облечен във военна уни-
форма.68F

169 Рязкото въвеждане на пропускателни пунктове в Кипър 
само по себе си остава впечатление за апокалиптична ситуация и 
води до спад в доверието към политиците170 

                                                      
168 https://www.institutmontaigne.org/en/analysis/europe-versus-coronavirus-
austria-and-road-new-normal 
169  https://bntnews.bg/news/nacionalen-operativen-shtab-1700ch-8-novi-sluchaya-na- 
koronavirus-u-nas-1043637news.html 
170 Demetriou, C. & Trimikliniotis, N. (2022). The Covid-19 Pandemic and Fun-
damental Rights in Cyprus, Cyprus: Friedrich-Ebert-Stiftung. 
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Един от емблематичните примери за използване на военна 
реторика е френският президент Еманюел Макрон. В първите си 
обръщения той последователно развива усещането за война, оп-
ределяйки вируса като враг, което предполага, че атакуващата 
сила произхожда извън обществото. По-късно обаче, в обръще-
ние от 13 април Макрон до голяма степен изоставя предишното 
си настояване за война, фокусирайки се върху състраданието, 
несигурността и строгостта171. Това дава повод на някои изследо-
ватели да определят комуникацията на френското правителството 
като колебаеща се между драматизиране („това е война!“), триви-
ализиране („още едно малко усилие за няколко месеца“) и инфан-
тилизиране на населението, вместо да се използва фактическа и 
прозрачна комуникация, включително относно дебатите, пред-
шестващи важни решения и разногласия. Според същите изслед-
вания посочения подход отслабва общественото доверие в пред-
ложените мерки. 171F

172 
Първоначалната реторика по отношение на пандемията в 

Гърция е по-скоро военна. По-късно обаче тя се заменя с внуша-
ване на необходимостта от индивидуалната социална отговор-
ност. Причината за тази промяна е, че в началото основната стра-
тегия е да се мобилизират гражданите да спазват предпазните 
мерки, за да се избегне разпространението на болестта и евентуа-
лен локдаун 72F

173. Като цяло гръцката комуникационна стратегия 

                                                      
171 Brandt, P. & Wörlein, J. (2020) Government crisis communication during the 
coronavirus crisis: Comparing France, Germany, and the United Kingdom, 
https://www.sciencespo.fr/cso/fr/content/government-crisis-communication-
during-coronavirus-crisis-comparing-france-germany-and-unite.html 
172 Or, Z., Gandré, C., Durand Zaleski, I., & Steffen, M. (2022). France's response 
to the Covid-19 pandemic: between a rock and a hard place. Health economics, 
policy, and law, 17(1), 14–26. https://doi.org/10.1017/S1744133121000165 
173  Aspriadis, N. (2021). Managing COVID-19 pandemic crisis: The case of 
Greece. Journal of International Crisis and Risk Communication Research, 4, 
387-412. https://doi.org/10.30658/jicrcr.4.2.8 
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набляга по-скоро на готовността, сътрудничеството, последова-
телността, доверието и общността. 173F

174 
В Латвия реториката в началото на кризата по-скоро цели 

да всее страх, за да постигне мобилизация. Като цяло кризисните 
комуникации по време на първата вълна могат да бъдат описани 
като консолидирани, йерархично структурирани, добре основани 
на експертни анализи и оценки, създаващи и доставящи ясни 
послания към медиите и обществото. 174

175 
Към групата на по-апокалиптично реагиращите държави мо-

же да отнесем и Литва. Тя е една от първите страни, които предпри-
емат стъпки срещу вируса, много преди да бъде обявена пандемия-
та, сред които затваряне на границите, ограничено пътуване, нало-
жен локдаун, строг мониторинг и управление на епидемиологичната 
ситуация в страната и широкообхватни тестове. Тези мерки водят до 
ранно облекчаване на ограниченията и локдаун.175F

176 
В Нидерландия176F

177, Полша, Румъния и Словакия също се из-
ползва по-скоро военна реторика. В Полша първите пресконфе-
ренции участва министър-председателя, министъра на здравео-
пазването и министъра на отбраната 177F

178. В Румъния президентът 

                                                      
174 Tsekeris, C., & Efthymiou, G. (2020). Greek Government’s Communication 
Approach During the Covid-19 First Wave. HAPSc Policy Briefs Series, 1(2), 
79–87. https://doi.org/10.12681/hapscpbs.26452 
175 Ozolina, Ž. & Struberga, S. (2022). Crisis Communication During the Pandemic: 
Latvia’s Case. In Manufacturing Government Communication on Covid-19 (pp. 59-
77). Springer, Cham, https://doi.org/10.1007/978-3-031-09230-5_4 
176  https://koronastop.lrv.lt/en/news/lithuanias-efforts-to-combat-covid-19-come-
into-worlds-spotlight 
177 Dada, S., Ashworth, H. C., Bewa, M. J. & Dhatt, R. (2021). Words matter: 
political and gender analysis of speeches made by heads of government during 
the COVID-19 pandemic, BMJ Global Health; 6:e003910, http://dx.doi.org/ 
10.1136/bmjgh-2020-003910 
178  Winiarska-Brodowska, M. (2022). COVID-19 and Government 
Communication in Poland. In Manufacturing Government Communication on 
Covid-19 (pp. 335-352). Springer, Cham, https://doi.org/10.1007/978-3-031-
09230-5_17 
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Клаус Йоханис дори казва, че са в разгара на пълномащабна вой-
на за запазване здравето на човечеството 178F

179. В Словения от своя 
страна армията се включва при реализирането на локдауна179F

180. 
По-балансиран подход, отчитащ опасностите, но без да се 

създава паника се прилага в Германия. Там реториката може да се 
определи като баланс на двете крайности – отчита се драстичната 
промяна на нормалността, обществения живот и социалното вза-
имодействие, но от друга страна не се стига до крайности в дра-
матизирането на ситуацията.181 

Сходно подхождат и в Испания. Министър-председателят 
се обръща към нацията в телевизионна реч, за да обяви условията 
на извънредното положение. Санчес описва вируса като проблем 
за общественото здраве, който въпреки стабилната здравна сис-
тема, професионални кадри и наличен план за действие изисква 
подход, който да го разглежда като значим проблем, засягащ 
всички. Той призовава и за регионално единство за преодоляване 
на кризата.182 

Шведското правителство избягва комуникацията на неси-
гурност, за да не засили страха и намали доверието сред общест-
вото 182F

183. Все пак се обръща внимание, че животът, здравето и 

                                                      
179  Oneţ, A. & Ciocoi-Pop, A.(2022).Covid War(S)? The Influence of Military 
Rhetoric on Government Discursive Practices During the Coronavirus Pandemic. 
Land Forces Academy Review,27(1) 39-44. https://doi.org/10.2478/raft-2022-0006 
180 https://euobserver.com/health-and-society/147970 
181  Sjölander-Lindqvist, A., Larsson, S., Fava, N., Gillberg, N., Marcianò, C. & 
Cinque, S. (2020). Communicating About COVID-19 in Four European Countries: 
Similarities and Differences in National Discourses in Germany, Italy, Spain, and 
Sweden. Front. Commun. 5:593325. doi: 10.3389/fcomm.2020.593325 
182 Sjölander-Lindqvist, A., Larsson, S., Fava, N., Gillberg, N., Marcianò, C. & 
Cinque, S. (2020). Communicating About COVID-19 in Four European Countries: 
Similarities and Differences in National Discourses in Germany, Italy, Spain, and 
Sweden. Front. Commun. 5:593325. doi: 10.3389/fcomm.2020.593325 
183 Ihlen, Ø., Nørholm Just, S., Kjeldsen, J. E., Mølster, R., Strand Offerdal, T., 
Rasmussen, J. & Skogerbø, E. (2022). Transparency beyond information 
disclosure: strategies of the Scandinavian public health authorities during the 
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работните места са застрашени поради коронавируса 183F

184. Следва 
да се отбележи, че опитите за балансирана комуникация могат да 
доведат и до объркване сред обществото. СВ Словения официал-
ната група за кризисна комуникация създава неяснотите, изост-
ряйки и без това несигурната ситуация и започвайки да унищо-
жава доверието в институциите и официалните информационни 
канали.185 

Един от най-смекчените подходи предприема Дания. Там 
се прави опит да не се всява страх, а инструкциите на политиците 
към обществото са по-скоро под формата на препоръки 185F

186. По-
добно В Естония се наблюдава начален подход, който изглежда 
като подценяване на ситуацията, за което получават и критика. В 
комуникацията с обществото не се обръща внимание върху сери-
озността на ситуацията, няма забрана за пътуване до рискови 
региони и се позволява провеждането на волейболен мач с отбор 
от Милано, един от най-засегнатите в началото градове186F

187. Неза-
висимо от това, високата степен на дигитализация спомага да се 
въвлече и обществото и други държави в търсенето на решения, 

                                                                                                                  
COVID-19 pandemic, Journal of Risk Research, 25(10), 1176-1189, DOI: 
10.1080/13669877.2022.2077416 
184  Sjölander-Lindqvist, A., Larsson, S., Fava, N., Gillberg, N., Marcianò, C. & 
Cinque, S. (2020). Communicating About COVID-19 in Four European Countries: 
Similarities and Differences in National Discourses in Germany, Italy, Spain, and 
Sweden. Front. Commun. 5:593325. doi: 10.3389/fcomm.2020.593325 
185 Kamin, T. & Perger, N. (2021) Failures in Crisis Communication During the 
Covid-19 Pandemic in Slovenia: What Can We Learn from Audience Feedback?, 
Teorija in Praksa, 58(Special Issue), 5176-535. DOI: 10.51936/tip.58.specialissue. 
517-535 
186 Folketinget (2021) Managing the Covid-19-Crisis: The Early Danish Experi-
ence, https://www.thedanishparliament.dk/-/media/sites/ft/pdf/publikationer/ 
engelske-publikationer-pdf/managing-the-covid19-crisis.ashx 
187 Raudla, R. (2021) Estonian response to COVID-19 pandemic: learning, coop-
eration, and the advantages of being a small country, Rev. Adm. Pública 55(1): 
111-121, http://dx.doi.org/10.1590/0034-761220200414 
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което от своя страна дава сигнал към обществото, че пандемията 
ще окаже значително влияние върху живота на гражданите.187F

188 
Правителството на Малта също прави опит да представи 

ситуация като нещо черезвичайно, казвайки, че става въпрос за 
нещо обикновено, призовава гражданите да запазят спокойствие 
и вземат минимални мерки за защита. Министър-председателят 
Робърт Абела дори казва, че живота продължава по старому.188F

189 
Италия е първата държа в Европа, широко засегната от 

COVID-19. Първоначално министър председателят определя рис-
кът като умерен, но малко след това се въвеждат мащабни мерки 
за ограничаване на движението, които сами по себе си създават 
усещането за военно положение89F

190. Що се касае до медийното 
отразяване на събитията по време на първата вълна възниква не-
що като „меден месец“ между институциите и пресата. Вместо 
това по време на втората вълна се забелязва нарастване на конф-
ронтацията. 190F

191 
Един от интересните казуси е Хърватия, където правителс-

твото макар да прави опит за по-смекчена реторика от самото 
начало на кризата, самото общество е разделено и се оформят 

                                                      
188 Bolt, N., Engebretsen, I., Lange-Ionatamishvili, E., Forsgren, M. K., Sayed, R. 
(2021). How Did The Nordic-Baltic Countries Handle The First Wave of COVID-
19?, Riga: NATO Strategic Communications Centre of Excellence. 
189  https://verfassungsblog.de/covid-19-the-maltese-response-slow-at-first-but-
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190 Bull, М. (2021) The Italian government response to Covid-19 and the making 
of a prime minister, Contemporary Italian Politics, 13(2), 149-165, DOI: 
10.1080/23248823.2021.1914453 
191 Mazzoni, M., Verza, S., Mincigrucci, R., Pagiotti, S. & Stanziano, A. (2022). 
A Short Honeymoon. The Italian Press and the Coverage of the Government’s 
Strategic Communication on COVID-19, International Journal of Strategic 
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групи – едната действа апокалиптично, а другата неглижира 
проблема. 191F

192
 

 
Основни комуникатори с обществото 

Изглежда, че в Австрия това са политиците, които дори 
представят пред обществото австрийския подход за справяне с 
пандемията като пример за цяла Европа. Особено в началото на 
кризата правят впечатления ежедневните включвания на авст-
рийския здравен министър192F

193, като значително по-малка възмож-
ност се предоставя на учените193F

194. Ако използване като отправна 
точка постовете в Twitter Хърватия залага по-скоро на политици-
те като комуникатори на кризата, отколкото на експертите194F

195 . 
Политиците имат водеща роля и в комуникацията в Унгария 195F

196 и 
в Нидерландия, където основен комуникатор е правителството 196F

197, 
подобно и в Полша комуникацията се води основно от премиера 

                                                      
192 Grbic, M., Stimac Grbic, D., Stimac, L. & Sostar, Z. (2020). Coronavirus – 
Crisis Communication in Croatia, European Journal of Public Health, 
30(Suppl.5), https://doi.org/10.1093/eurpub/ckaa165.063 
193 https://www.institutmontaigne.org/en/analysis/europe-versus-coronavirus-
austria-and-road-new-normal 
194 Greer, S. L., King, E. J., Massard da Fonseca, E. & Peralta-Santos, A. (2021). 
Coronavirus Politics: The Comparative Politics and Policy of COVID-19. E-
book, Ann Arbor, MI: University of Michigan Press, 
https://doi.org/10.3998/mpub.11927713. 
195 Labaš, D., Fistrić, M. i Lednicki, N. (2021). European Parliament and Croatian 
Government in Crisis Communication: A Comparative Study of Crisis Commu-
nication During the Covid-19 Pandemic. Communication Management Review, 
06(02), 6-25. https://doi.org/10.22522/cmr20210268 
196  Kriskó, E. (2022). What society expects and receives. European Law 
Enforcement Research Bulletin, (SCE 5), 289-299. 
https://doi.org/https://doi.org/10.7725/eulerb.v0iSCE%205.472 
197  Prettner R, te Molder H, Hajer MA and Vliegenthart R (2021) Staging 
Expertise in Times of COVID-19: An Analysis of the Science-Policy-Society 
Interface in the Dutch „Intelligent Lockdown“. Front. Commun. 6:668862. doi: 
10.3389/fcomm.2021.668862 
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и други членове на правителството. 197F

198 Комуникацията в Испания 
е предимно доминирана от министър-председателя и министъра 
на здравеопазването. 198F

199 
Прави впечатление, че в Кипър политиците също заемат 

водеща роля при комуникирането на пандемията, като пренеб-
регването на съветите на експертите води до редуциране на дове-
рието на обществото към институциите199F

200. В Дания изглежда, че 
също водеща роля имат политиците200F

201. Все пак там комуникация-
та е основана на експертиза за изграждане на надежда чрез прак-
тически съвети, основани на прозрачни твърдения за знания. 201F

202 
Следва да се отбележи, че при изграждане на комуникационната 
стратегия на Дания са съобразени спецификите на нейното насе-
ление202F

203, както препоръчват експертите. 
В Германия правителството и други фигури или институ-

ции от институционален характер монополизират информацион-

                                                      
198 Winiarska-Brodowska, M. (2022). COVID-19 and Government Communication 
in Poland. In Manufacturing Government Communication on Covid-19 (pp. 335-
352). Springer, Cham, https://doi.org/10.1007/978-3-031-09230-5_17 
199 Navarro, C. & Velasco, F. (2022). From centralisation to new ways of multi-level 
coordination: Spain’s intergovernmental response to the COVID-19 pandemic, Local 
Government Studies, 48(2), 191-210, DOI: 10.1080/03003930.2022.2042683 
200 Demetriou, C. & Trimikliniotis, N. (2022). The Covid-19 Pandemic and Fun-
damental Rights in Cyprus, Cyprus: Friedrich-Ebert-Stiftung 
201 Folketinget (2021) Managing the Covid-19-Crisis: The Early Danish Experi-
ence, https://www.thedanishparliament.dk/-/media/sites/ft/pdf/publikationer/ 
engelske-publikationer-pdf/managing-the-covid19-crisis.ashx 
202 Petersen, M. B., Christiansen, L. E., Bor, A., Lindholt, M. F., Jørgensen, F., 
Adler-Nissen, R., Roepstorff, A., &amp; Lehmann, S. (2022). Communicate 
hope to motivate the public during the COVID-19 pandemic. Scientific Reports, 
12(1). https://doi.org/10.1038/s41598-022-06316-2 
203 Eriksen, A. & Waitzberg, R. (2022). How have countries used communication 
strategies to increase the uptake of COVID-19 vaccines? Lessons from the first 
rollout in Denmark and Israel, European Observatory on Health System and 
Policies, https://eurohealthobservatory.who.int/monitors/hsrm/analyses/hsrm/ 
how-have-countries-used-communication-strategies-to-increase-the-uptake-of-
covid-19-vaccines-lessons-from-the-first-rollout-in-denmark-and-israel 
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ния поток в очаквания период на пандемията203F

204 Следва обаче да 
се има предвид, че Ангела Меркел се позовава на науката и фак-
тите за обяснение на болестта при обсъждането на излизането от 
локдаун.204F

205 
В Белгия от друга страна се формира експертен съвет със 

специална стратегия и подход за комуникация с лекари и други 
експерти, а комуникацията с обществото е поверена на Нацио-
налния кризисен център.205F

206 В този смисъл тук комуникацията е 
по-скоро експертна. В България също се дава превес на експерти-
зата, като е създаден Национален оперативен щаб, включващ 
здравни експерти, ръководещи различни релевантни държавни 
структури, включително болници 206F

207. Подобно на Белгия и Бълга-
рия Естония разчита на експерти 207F

208, като в Швеция също има 
превес експертизата 

В Гърция първоначалната комуникацията беше централно 
планирана и изпълнена, но с участието както на политически 
фигури, така и на експерти. С разгръщането на кризата ежеднев-
ните брифинги за пресата се провеждат от професор Сотирис 
Циодрас, експерт по инфекциозни болести и главен съветник на 

                                                      
204  Rivas-de-Roca, R., García-Gordillo, M., & Rojas-Torrijos, J. L. (2021). 
Communication strategies on Twitter and institutional websites in the Covid-19 
second wave: analysis of the governments of Germany, Spain, Portugal and the 
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205  https://www.oha.com/Documents/Effective%20Communications%20Strategies% 
20for%20COVID-19.pdf 
206 Macq, J. (2022) Belgium country snapshot: public health agencies and ser-
vices in the response to COVID-19, European Observatory on Health System and 
Policies, https://eurohealthobservatory.who.int/news-room/articles/item/public-
health-in-europe-in-times-of-covid-19-country-snapshot-on-the-role-of-public-
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207 https://coronavirus.bg/bg/231 
208 Bolt, N., Engebretsen, I., Lange-Ionatamishvili, E., Forsgren, M. K., Sayed, R. 
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правителството за пандемията на коронавируса, и заместник-
министърът на националната отбрана на Гърция Николас Чарда-
лиас. 208F

209 Подобно и в Латвия пресконференциите превес се дават 
на експертите, като в брифингите участват министър-
председателя (но от време на време), министъра на здравеопазва-
нето и епидемиолог. 209F

210 
Интересен е подходът в Португалия, където в комуникаци-

онната кампания са включени правителствени органи, големи 
комуникационни групи, хуманитарни организации, компании, 
знаменитости и обикновени граждани дават своя принос и се 
ангажират да се опитат да сведат до минимум отрицателните въз-
действия и щети210F

211 
 
Използване на различни комуникационни канали 

Като съществен елемент от начина за комуникация на инсти-
туциите с обществото се възприема наличието на основен онлайн 
комуникационен канал, от който гражданите могат да получават 
информация. Установихме, че държавите са приели 3 подхода при 
изграждането на такъв сайт. Десет от страните членки имат собстве-

                                                      
209  Aspriadis, N. (2021). Managing COVID-19 pandemic crisis: The case of 
Greece. Journal of International Crisis and Risk Communication Research, 4, 
387- 412. https://doi.org/10.30658/jicrcr.4.2.8 
210 Ozolina, Ž. & Struberga, S. (2022). Crisis Communication During the Pandemic: 
Latvia’s Case. In Manufacturing Government Communication on Covid-19 (pp. 59-
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211 Rego, S. (2020) Portugal Bets On Communication To Beat The Pandemic, 
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ни сайтове – България211F

212, Белгия212F

213, Хърватия213F

214, Дания214F

215, Герма-
ния215F

216, Гърция216F

217, Унгария217F

218, Латвия218F

219, Литва219F

220 и Испания220F

221. 
Единадесет държави имат страница или събдомейн в сайта 

на националното правителство. Това са Австрия 221F

222 , Кипър222F

223 , 
Естония223F

224, Франция224F

225, Ирландия225F

226, Люксембург226F

227, Нидерлан-
дия227F

228, Полша228F

229, Румъния229F

230, Словакия 230F

231 и Словения231F

232. 
Пет държави имат страница или събдомейн на сайта на ми-

нистерство на здравеопазването или агенция, свързана със здра-
веопазването, а именно Чехия 232F

233, Финландия233F

234, Италия234F

235, Мал-
та236 и Швеция237. 
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Не можахме да установим дали някога е имало официален 
уебсайт за Ковид в Португалия. Понастоящем на на сайта на пра-
вителството има съобщение, че „Португалия вече не е в режим на 
тревога за COVID-19 от 30 септември 2022 г. Свързаната с 
COVID-19 подкрепа и субсидии за физически лица и компании 
вече не са в сила“.238 

За настоящия анализ обаче е от значение използването на 
разнообразни комуникационни канали, а не само наличието на 
уебсайт. Прави впечатлени, че като цяло негативната нагласа на 
медиите в Хърватия към политиците, заедно с ниското доверие на 
обществото затрудняват опитите за успешно управление на кри-
зата239. Освен сайт Хърватия използва и правителствената фейс-
бук страница, за да информира за епидемичните мерки и да даде 
инструкции на гражданите.240 

И Полша, и Чехия използват уебсайт, както и Twitter, за да 
разпространяват информация за COVID-19. Между подходите на 
двете държави обаче има разлика и в частност яснотата, последо-
вателността и съгласуваността на посланията варират, което мо-
же да се отдаде на разликите в тяхната степен на демократичност 
и цензура.241 

Сред критиките в Чехия са, че няма нито една комуникаци-
онна кампания, развенчаваща дезинформация или насърчаваща 

                                                                                                                  
237 https://www.folkhalsomyndigheten.se/ 
238 https://eportugal.gov.pt/en/acesso-aos-servicos-publicos-em-portugal 
239 Grbeša, M. (2020). Communicating COVID-19 Pandemic: Media Coverage of 
the Headquarters and the Use of Persuasion Strategies in Croatia. Anali 
Hrvatskog politološkog društva, 17 (1), 57-78. https://doi.org/10.20901/an.17.03 
240 Labaš, D., Fistrić, M. i Lednicki, N. (2021). European Parliament and Croatian 
Government in Crisis Communication: A Comparative Study of Crisis Commu-
nication During the Covid-19 Pandemic. Communication Management Review, 
06(02), 6-25. https://doi.org/10.22522/cmr20210268 
241  Buchta, P. (2022) The Media During Lockdown: A Study of Poland and 
Czechia during COVID-19 and their Government Communication Strategies, 
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ваксинирането и правителствените мерки, въпреки че правителс-
твото говори за стартиране на такива кампании дълго време242. 
Държавата на теория има план за използване на стратегическа 
комуникация за противодействие на дезинформацията, който е 
част от плана за осигуряване на националната сигурност от 
2016 г. В действителност обаче този план никога не е бил прило-
жен на практика и от днешна гледна точка той не е подходящ за 
справяне с всички предизвикателства, породени от дезинформа-
цията и чуждестранната пропаганда.243 

В условията на COVID-19 Дания провежда централизирана 
комуникация чрез чести, излъчвани по телевизията пресконфе-
ренции и прессъобщения от ресорните министерства, координи-
рани от кабинета на министър-председателя.244 

Във Финландия Министерство на социалните грижи и 
здравеопазването, кабинетът на министър-председателя и други 
министерства имат свои собствени уеб страници за информация 
за коронавирус245 и Twitter246. Тя е една от първите страни в света, 
които включват влиятелни лица от социалните медии в спешната 

                                                      
242 Hendrych, L. (2021). Czechia lacks strategic communication. That is why it’s 
losing the information war, https://visegradinfo.eu/index.php/national-policy-
reports/613-czechia-lacks-strategic-communication-this-is-why-it-s-losing-the-
information-war 
243 Presl, D. (2021) Policy Paper: Teaching the State to Talk: Lessons for the 
Czech Republic on Using Strategic Communication as a Counter-Disinformation 
Tool, Friedrich Nauman Foundation 
244 Folketinget (2021) Managing the Covid-19-Crisis: The Early Danish Experience, 
https://www.thedanishparliament.dk/-/media/sites/ft/pdf/publikationer/ 
engelske-publikationer-pdf/managing-the-covid19-crisis.ashx 
245 Tynkkynen, L.-K., Atkins, S., Koivusalo, M., Rautiainen, P., Satokangas, M. 
& Viita-aho, M. (2022). Health communication, European Observatory on Health 
System and Policies, https://eurohealthobservatory.who.int/monitors/hsrm/all-
updates/hsrm/finland/health-communication 
246 Mohamed, S. (2021) An analysis of risk communication by the Finnish and 
Scottish government on Twitter during the COVID-19 pandemic, 
https://trepo.tuni.fi/handle/10024/136066 
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комуникация за COVID-19, като част от комуникационна кампа-
ния, инициирана от кабинета на министър-председателя. Кампа-
нията, озаглавена Corona Facts, насърчава и подкрепя влиятелни-
те лица за споделянето на надеждна информация за коронавируса 
в социалните медии, борбата с разпространението на дезинфор-
мация и достигането до граждани, които са извън обсега на тра-
диционните медии и комуникационни канали на обществени ор-
ганизации247.  

В Унгария онлайн комуникация във връзка с COVID-19 
почти не се използва. Посоченото може да се обясни и с факта, че 
други канали са се оказали по-ефективни и местната власт се е 
приспособила към това.248 

Заради пандемията от COVID-19 италианското министерс-
тво на здравеопазването подписва партньорства с Facebook и дру-
ги дигитални компании за предаване на търсенията на потребите-
лите по министерските канали. Наред с посоченото се създава 
специална работна група за насърчаване на сътрудничеството с 
проверяващите факти и за насърчаване на гражданската актив-
ност при сигнализиране за дезинформация.249 

В условията на пандемия в Люксембург се разширява из-
ползването не само на цифровите канали за информация, но и на 
разнообразни дигитални решения. Сред тях са теле медицината, 
мобилните приложения, уебсайтовете и „чатботовете“, които 
позволяват предоставянето на виртуални медицински посещения 
                                                      
247 Pöyry, E., Reinikainen, H. & Luoma-Aho, V. (2022). The Role of Social 
Media Influencers in Public Health Communication: Case COVID-19 Pandemic, 
International Journal of Strategic Communication, 16(3), 469-484, DOI: 
10.1080/1553118X.2022.2042694 
248 Baranyai, N., Barsi. B. & Nárai, M. (2021). Online Communication of Local 
Governments During COVID-19 Pandemic in Hungary. Front. Polit. Sci. 
3:711170. doi: 10.3389/fpos.2021.711170 
249  Lovari, A. (2020). Spreading (Dis)Trust: Covid-19 Misinformation and 
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и първична медицинска помощ, електронни рецепти, дистанци-
онно наблюдение на пациенти и скрининг в реално време, оценка 
на риска и сортиране преди приемане в болница, както и незабав-
но широко разпространено разпространение на информация чрез 
цифрови комуникационни кампании.250 

Малта също има широка комуникационна стратегия, насо-
чена към конкретни възрастови групи чрез различни медии и 
проактивно управление на дезинформацията.251 

Пандемията кара португалските власти да увеличат присъс-
твието си в платформите на социалните медии, но съдържанието 
на публикациите не е в състояние да ангажира обществеността. 
Посоченото предполага, че там здравните институции не се въз-
ползват напълно от платформите на социалните медии, за да раз-
пространяват информация относно поведението на населението и 
намаляване на разпространението на COVID-19.252 

В Ирландия се обръща съществено внимание на въпроса с 
достъпа до информация на граждани, говорещи различни езици. 
Анализът три публични портала (hse.ie, gov.ie и who.int), показва, 
че преводът на езици, различни от английски, е ключова страте-
гия, защото ирландското правителство превежда информацията, 

                                                      
250 https://www.lih.lu/en/digital-strategies-to-fight-covid-19/ 
251  Palmer, K., Nemer, L. & Menne, B. (2021). How has the COVID-19 
vaccination been rolled out in small countries within the European Region?, 
European Observatory on Health System and Policies, 
https://eurohealthobservatory.who.int/monitors/hsrm/analyses/hsrm/how-has-the-
covid-19-vaccination-been-rolled-out-in-small-countries-within-the-european-
region 
252 Azevedo, D., Plácido, A. I., Herdeiro, M. T., Roque, F., & Roque, V. (2022). 
How Portuguese Health Entities Used Social Media to Face the Public Health 
Emergency during COVID-19 Disease. International Journal of Environmental 
Research and Public Health, 19(19), 11942. MDPI AG. Retrieved from 
http://dx.doi.org/10.3390/ijerph191911942 
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свързана с Covid-19, на 24 езика253. Наред с посоченото в Ирлан-
дия се акцентира върху информиране на обществеността чрез 
висококачествена информация и специалисти, изясняващи важ-
ността на различните приети мерки.254 

 
4.2.4. Заключение 

Доверието към институциите и успешното преминаване 
през извънредни ситуации са свързани. Комуникацията на влас-
тите с обществото може да задълбочи недоверието ако такова е 
налице преди това или да помогне за съблюдаване на мерките за 
преодоляване на кризата. 

Настоящият анализ установи, че държавите членки на Ев-
ропейския съюз използват реторика, която е или крайно военна, 
или неглижираща проблема или представлява баланс между два-
та подхода. В случай въпросът е дали властите залагат на моби-
лизация, породена от чувство на страх или се стремят да предот-
вратят паника. 

Различен е и подходът при избиране на личностите, които 
да комуникират ситуацията с обществото. Едни правителства 
избирате те да водят тази комуникация, а други залагат на екс-
пертите. Независимо какви подходи се използват, кой комуники-
ра с обществото или как се използват социалните мрежи, от съ-
ществено значение е комуникационната стратегия да е съобразе-
на с конкретните национални особености на обществото. 

Настоящото изследване представлява основа, върху която 
могат да се задълбочат изследванията, свързани с конкретни ме-
                                                      
253 O’Brien, S., Cadwell, P. & Zajdel, A. (2021) Communicating COVID-19. 
Translation and Trust in Ireland’s Response to the Pandemic, 
https://www.dcu.ie/sites/default/files/inline-files/covid_report_compressed.pdf 
254 Schenkel, M. & Lima, V. (2021) Facing an infodemic: How Ireland has com-
municated evidence-informed responses to COVID-19 on social media?, 
https://publicpolicy.ie/covid/facing-an-infodemic-how-ireland-has-
communicated-evidence-informed-responses-to-covid-19-on-social-media/ 
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тоди и подходи за комуникация. Считаме, че от особено значение 
за последващия анализ е проучването на ролята на местната власт 
при справянето с извънредни кризисни ситуации.255, 256, 257 
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ГЛАВА V 

ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО И БИЗНЕС УПРАВЛЕНИЕ  
В УСЛОВИЯ НА ПАНДЕМИЯ 

 

5.1. ЕКСТРАПОЛАЦИЯ НА КРИЗАТА 

ДОЦ. Д-Р ДРАГОМИР ГЕНОВ 

 
Днес живеем в свят, който може да характеризираме като 

непредсказуем, нелинейно развиващ се. Първите двадесет години 
на ХХІ век са белязани от три мащабни кризи: (а) борбата с теро-
ризма, (б) финансовата икономическа криза 2008 – 2009 г.,  
(в) миграционната криза 2014 – 2015 г. Темата, свързана с панде-
мията, предизвикана от корона вируса, заема централно място в 
националния, европейски и световен обществен, политически 
живот и всекидневието на хората. Това е съвършено нов качест-
вен вид криза. Тя ангажира поведението на хора от всички кон-
тиненти и има икономически, здравни, политически, социални, 
психологически и културни измерения. Разпространението на 
COVID-19 и прилаганите мерки доведоха до засилване ролята на 
науката и възможността да се изгради стратегия на национално 
ниво, която адекватно да се прилага в борбата с разпространение-
то на пандемията. Приоритет при създаването на устойчив ико-
номически след кризисен модел са именно проблемите в личнос-
тен план и ефектите за психичното здраве на българските граж-
дани. Общественото психично здраве влияе пряко върху качест-
вото на човешкия капитал, а оттам и на предпоставките за предп-
риемачество и активна трудова дейност. Сериозна заплаха за бъл-
гарската държава е възможността от нова миграционна вълна, 
съставена от хора, които нямат вяра в националните институции, 
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механизми и икономически мерки, като именно това ще са при-
чините да търсят реализация и стабилност в други държави от 
ЕС. Само през периода 1998 – 2020 г. в света има седем мащабни 
масови инфекции, от които три са предизвикани от различни 
подвидове на коронавируса. Пандемията COVID-19 е третата 
епидемия през ХХІ век, предизвикана от определен подвид на 
коронавируса. Първата е през 2002 – 2004 г. т.нар. „Тежък остър 
респираторен синдром“ и втората през 2012 г. продължаваща и 
днес -„Близкоизточен респираторен синдром“. 

Предмет на настоящия изследователски интерес, от една 
страна са ефектите и последствията от пандемията COVID-19 
върху политическата, икономическата и социалната система в 
България и психичното здраве на хората, а от друга страна, е 
оценката на ефективността на предприетите публични политики 
за преодоляване на пандемията и за насърчаване на икономичес-
ката активност и възстановяване нормалността на всекидневния 
живот на хората. Обект на изследване са държавите от ЕС. 

Фокусът е поставен върху възможността да се създаде гъв-
кава методология за управление на извънредни ситуации в об-
ществата, базирана на гъвкавите методологии: Lean startup, Agile, 
Scrum, Design thinking, User centricity и User innovation 
(Pastarmadzhieva et al, 2022). Теоретичната основа за управление 
на кризи, като част от науката за икономиката и управлението, 
все още не е намерила интегративен подход и няма разработена и 
приложена методология, която да подпомага и подкрепя управ-
лението на извънредни ситуации в обществата (в т.ч. насочени 
към т.нар. „триъгълник на знанието“ наука-бизнес-общество). Тя 
е насочена към установяване нагласите на обществата в България 
в следствие от кризисното положение, промените, които са нас-
тъпили във възприятията, влиянието на изолацията върху психо-
логичното здраве, очакванията и настроенията по отношение на 
предложените от държавата мерки за преодоляване на кризата. 
Така ще се създаде инструмент, който ще даде възможност на 
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държавната администрация да установи какви предизвикателства 
може да срещне от гледна точка на обществото при въвеждане на 
мерките за справяне с кризата, как може да се подобрят от гл. т. 
адекватност и възможност за практическо приложение и съответ-
но ще ѝ помогне да изготви подходящ на обществената среда 
комуникационен план. 

Могат да бъдат експонирани следните факти и процеси в об-
ластите, които ще бъдат предмет на изследователския ни интерес. 

 
Всекидневният живот на хората 

Световната пандемия COVID-19 и предприетите комплекс-
ни мерки за нейното ограничаване в страните по света доведоха 
до значителни промени в ежедневието на хората. Те поставиха на 
изпитание установени с времето модели на социално, професио-
нално и семейно функциониране. От една страна на едно индиви-
дуално-психично ниво, това неизбежно доведе до повишаване на 
нивата на стрес и усилване на негативни емоционални преживя-
вания и състояния като тревожност, страх, гняв, депресия и др. 
От друга страна, изправянето пред подобни сериозни предизви-
кателства би могло да породи мотивация за преосмисляне на 
важни житейски приоритети, за преоткриване на значими, но 
пренебрегвани при обичайни обстоятелства нужди и потребнос-
ти. Не на последно място, настъпилите социални промени в ре-
зултат от пандемията повлияват и на взаимоотношенията в се-
мейството, и на поведенията и взаимоотношенията в организаци-
ята на бизнеса и в мениджмънта на бизнес дейностите. Това би 
могло да доведе до възникване на сериозни трудности и пробле-
ми в междуличностните отношения. Пандемията COVID-19 и 
ефектите за психичното здраве на българските граждани е необ-
ходимо да включва проучване на мненията, нагласите и виждани-
ята на хората, в условия на социална дистанция, изолация и стрес, 
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да взаимодействат с близките си и да запазят формираните между 
тях отношения. 

 
Финансова сфера 

Основни събития, характеризиращи финансовите пазари в 
следствие на пандемичта, са: 

1. Най-големият еднодневен спад (11%) в историята на Ев-
ропейския STOXX Europe 600. 

2. Най-високото ниво на еднодневен спад (9%) на Dow 
Jones (^DJI) за последните 33 години. 

3. Най-значителното седмично повишение (11%) на S&P 
500 и (12%) Dow Jones от 1974 г. насам. 

Необходимите проучвания, свързани с ефекта на кризата, 
са изследване на влиянието на действията на правителствата и 
централните банки върху финансовите пазари. Анализ и съпос-
тавка на краткосрочната реакция на пазарите по време на обявя-
ването на конкретни мерки (финансови помощи за бизнеса, нама-
ление на лихвен процент, изкупуване на финансови инструменти, 
количествени улеснения и др.). Клъстерен анализ на държавите в 
зависимост от тяхната фискална и монетарна политика и отраже-
нието ѝ на финансовите пазари. 

 
Икономическа сфера 

Влиянието на пандемията от COVID-19 върху икономичес-
ката и социалната система в България в рамките на пазара на тру-
да, икономическата активност, бедността и неравенството нарас-
тва непрекъснато и оказва натиск върху правителството. Случва-
щото се може да се определи като непрекъснато търсене на ба-
ланс между необходимостта да се „рестартира“ националното 
стопанство, за да се избегнат социални вълнения и фалити, и не-
допускане на втора вълна на пандемията. За целта е задължителен 
контролът върху икономическия ръст и епидемиологичната ситу-
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ация. В тази ситуация проблематизирането ще бъде извършено в 
посока какви са възможностите за моделиране на този момент. 
Според нас, това е критична точка, защото опасността от пони-
жаване на темповете на растеж е възможността за транслиране на 
икономическата криза във финансовата система. Възможна е и 
още една перспектива – изследване на условията, които могат да 
удържат кризата в една подсистема, без да инициира криза в дру-
га, т.е. това вече е проблем на националната сигурност. Излседо-
вателските усилия трябва да бъдат насочени към: 

1) Да се идентифицира и определи връзката между COVID 
19 и пазара на труда в ЕС28 и България. 

2) Да се идентифицира и определи връзката между COVID 
19 и икономическата активност, конкурентоспособност-
та и иновативността в ЕС28 и България.  

3) Да се идентифицира и определи връзката между COVID 
19 и бедността и неравенството в ЕС28 и България. 

4) Да се направи преглед и да се анализира влиянието на 
външни фактори върху икономическия цикъл посредст-
вом основни теоретични постановки и емпирични изс-
ледвания в областта, както и да се анализира влиянието 
на мерките върху политиките.  

5) Да се изследва какви се механизмите и пътищата за 
формиране и провеждане на реални бизнес стратегии в 
условия на риск и неопределеност. 

 
Политическа сфера 

Независимо от фундаменталните основи на структурата и 
функциониране на ЕС се наблюдава: (а) „завръщането“ на нацио-
налната държава, (б) възстановяване на държавните граници,  
(в) поставяне под съмнение на демокрацията като такава и т.н. Не 
по-малко значимо е анализиране (доколкото то съществува) стра-
тегическото измерение на политическия живот. Не трябва да има 
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съмнение, че политическите решения ще окажат решаващо влия-
ние върху общественото здравеопазване, икономиката, публична-
та политика, културата, всички форми на социалност, солидар-
ност и идентичност. Той ще позволи да се дефинира възможния 
хоризонт на очакване на политическите елити и гражданите на 
ЕС: дали това е гарантиране на индивидуалните човешки права, 
възстановяване на демокрацията, фокусиране върху материални-
те средства или нещо друго. Наред с посоченото в обществено-
политическите отношения е важно да се установи реакцията на 
обществото към предприетите противоепидемични мерки и мер-
ки за подкрепа на обществото и бизнеса. Следва да се търси евен-
туална зависимост между типа на предприетите мерки и степента 
на доверие сред обществото. 

 
Управление 

Независимо от политическите, социалните и културните 
различия, съществуващи в европейските държави, техните поли-
тически реакции копираха действията на първите, т.е. политика 
под индиго. Как и при какви условия може да се балансира между 
риск и възможности. Същност на кризисните комуникации днес-
и-сега. Доколко е адаптивно мисленето на политическия елит в 
условия на пандемията COVID-19. Ясно се очертава тенденцията, 
комуникацията между управляващи населението достигна тре-
вожни висоти; осъществява се единствено по телевизията. 
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5.2. НОВАТА РЕАЛНОСТ СЛЕД COVID-19 

ДОЦ. Д-Р МИНА АНГЕЛОВА 

 
Новата реалност ускорява трансформацията на бизнес моде-

ла с по-бързи темпове от всякога, за да осигури оцеляване в криза, 
за която никой не беше подготвен. Въпреки това, изследванията на 
нашия екип през последните две години (Angelova, Dimitrova & 
Pastarmadzhieva, 2021; Pastarmadzhieva & Angelova, 2021; Wojtyto 
et al, 2021) фокусираха вниманието върху влиянието на пандемия-
та от COVID-19, оказваща драматично въздействие върху общест-
вото, бизнесa (предприемачество) и държавниte институции. Тема-
та за последствията и разпространението на пандемията от 
COVID-19 в съвременното общество е в начален стадий, най-
малкото защото се разгръща пространствено и времево в локален, 
регионален и глобален мащаб. Това е добра възможност за задъл-
бочен анализ на разглежданата проблемна област. 

Неочакваната пандемична ситуация преобрази обикновения 
и бизнес живот, а това глобално промени начина на правене на 
бизнес. Първо, влиянието на карантината и социалното дистан-
циране върху психичното здраве (Христова, 2021) и качествата на 
човешкия капитал играят съществена роля, свързана с тяхната 
професионална реализация. Второ, може да се наложи бизнес 
организациите да регулират мерките в съответствие с различни 
политически среди. Всички бизнесмени трябваше да търсят нови 
възможности за избягване на социални вълнения и фалити и за 
предотвратяване на следващата вълна на пандемията. Според нас 
това е критичен момент, тъй като привеждането в съответствие 
на заинтересованите страни се отнася до естеството на взаимоот-
ношенията на организацията с нейните заинтересовани страни, 
като клиенти, доставчици, партньори и инвеститори. 

Интересна е гледната точка на McKinsey (McKinsey & 
Company, 2022), че пътят към устойчив, приобщаващ растеж ле-
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жи в изграждането на устойчивост сега. Освен това компаниите 
трябва да съсредоточат вниманието си върху здравето на жените, 
което се счита за пазарна ниша и просто част от здравеопазване-
то. Промяната на начина, по който индустрията мисли за здраве-
то на жените, е важна стъпка към идентифициране на възможнос-
ти за създаване на стойност за задоволяване на нуждите от здра-
веопазване на жените. 

McKinsey също подчертава важността на комуникацията и 
заявява, че: „Когато служителите се чувстват разбрани и подкре-
пени от своите работодатели, те са склонни да бъдат по-
щастливи, по-ефективни и е по-вероятно да останат. Компаниите 
могат да използват силата на изкуствения интелект (AI) и ма-
шинното обучение, за да обучават служителите. Система, управ-
лявана от AI, може да бъде проектирана така, че да идентифицира 
ключови моменти, когато служителите биха се възползвали от 
„подтик“, който ги насочва към положителни действия, включи-
телно подобряване на здравето им, достъп до обучение и изпроб-
ване на различен подход към ефективността.“ Този анализ проп-
равя пътя за значението на новите технологии, които създават 
стойност и внедряват одобрението на ИКТ в компаниите 
(Angelova & Desev, 2020). 

Изследването на McKinsey & Company (2022 г., стр. 4) 
обобщава тенденциите в света след COVID. Те прогнозират, че 
през следващите години глобалната индустрия ще бъде дълбоко 
оформена от някои мегатенденции, които се появиха и ускориха от 
февруари 2020 г. Някои са промени в макроикономиката; други са 
промени в конкурентната динамика. Най-драматичните могат да 
бъдат промените в поведението на клиентите и работодателите. 
Въпреки че повечето от тези тенденции не са напълно нови, те се 
ускориха по време на пандемията. Като цяло те оформят нова ра-
ботна среда, която е изключително разрушителна и поставя под 
въпрос традиционните начини за създаване на стойност. 
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Иновации и тенденции в управлението 

Има редица добри практики, които учат мениджърите как 
да действат в различни сценарии. Книгата на Минцберг (2013) 
предлага практическа насока, тъй като отразява ролите и отго-
ворностите на мениджърите на работното място. Това ценно про-
учване включва преглед на управлението, което признава наслед-
ствените недостатъци на тези, които заемат тези предизвикателни 
роли. Въз основа на тези предположения може да се обобщи иде-
ята, че „добрите управленски практики“ е термин, основан на 
знанията и стратегията за учене през целия живот. Всичко това е 
важно в кризисни ситуации и мениджърите трябва да се фокуси-
рат върху проактивно поведение, което да помогне на техните 
предприятия да преодолеят кризата. 

Другата основна тема е свързана с начина на иновация. 
Процесът на иновация е дефиниран като „разработване и прила-
гане на нови идеи от хора, които с течение на времето се ангажи-
рат в сделки с други в рамките на институционален контекст“ 
(Van de Ven, 1986, p. 591). Тези представи за разработване на 
нови идеи и извличане на шанс от тях, за да се възползват от нови 
възможности, изглеждат централни за предприемачите. 

По време на пандемията се наблюдава растеж и продължа-
ващо разширяване на дистанционната работа и видеоконференци-
ите. Тези процеси и появата на свързани големи корпоративни 
инструменти вероятно ще продължат да растат. Uzzaman (2020) 
прави обобщение, в което се посочва, че в сектора на отдалечената 
работа се появяват много нови начинания. Стартиращите компа-
нии Bluescape, Eloops, Figma, Slab и Tandem предоставят визуални 
платформи за сътрудничество, позволяващи на екипите да създа-
ват и споделят съдържание, да си взаимодействат, да проследяват 
проекти, да обучават служители, да провеждат виртуални дейности 
за изграждане на екип и др. Тези инструменти също помагат на 
разпределените екипи да следят споделеното обучение и докумен-
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тация. Потребителите могат да създадат виртуален офис, който 
копира личната съвместна работа, като позволява на колегите да 
общуват и да си сътрудничат лесно. Погледът на Uzzaman към 
темата за управление фокусира вниманието върху увеличеното 
развитие на 5G инфраструктура, нови приложения и помощни 
програми; върху бързия растеж на AI, роботиката, интернет на 
нещата и индустриалната автоматизация; върху добавената реал-
ност и виртуалната реалност – нови технологии, които са част от 
ежедневието, от развлеченията до бизнеса; относно стартиращите 
фирми, които водят иновациите в микромобилността; и за големия 
напредък в технологията за автономно шофиране. 

Новото нормално помага да се стимулират големи техноло-
гични и бизнес иновации. Има някои императиви, които лидерс-
ките екипи трябва да приложат в системата за управление и 
предприемаческия модел в съответствие с новата реалност за 
правене на бизнес (McKinsey & Company, 2022 г., стр. ii): да пре-
върнат екологичните, социалните и управленските съображения в 
основна характеристика на бизнес модела; да си възвърне актуал-
ността чрез продуктова иновация и покриване на нови рискове; за 
подобряване и персонализиране на ангажираността и изживява-
нето на клиентите; да се ангажират с екосистемите и да развиват 
нови бизнеси за цифровата ера; за мащабиране на въздействието 
от данни и анализи; за модернизиране на основните технологич-
ни платформи; да преосмислим културата, разнообразието и на-
чините на работа за привличане и задържане на таланти. 

Изследванията на Amue et al твърдят, че за да процъфтяват 
иновациите, бизнес културата трябва да бъде подкрепена от 
екипно базирани предприемачески дейности. Концепцията има за 
цел да представи всички аспекти на разработването на перспек-
тива, която насърчава и развива иновациите на всички нива на 
предприемаческия бизнес, като се обръща специално внимание 
на образованието (Amue, Igwe & Abive, 2014, p. 108). 
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Нови мотивационни политики в предприятията през 
ерата на предвидимата непредсказуемост 

Специалистите по човешки ресурси (HR) заявяват, че под-
държането на мотивацията на служителите е важна и трудна задача 
преди Covid-19, като пандемията предостави много нови предиз-
викателства. Предприемачите и главните изпълнителни директори 
от различни индустрии фокусират вниманието, че „набирането и 
задържането на таланти, затихващата офис култура и дистанцион-
ната работа са едни от най-големите предизвикателства, пред кои-
то са изправени изпълнителните директори след пандемията. Но 
най-неотложната заплаха за успеха на бизнеса – и потенциално 
най-вредната – е влошаването на мотивацията на служителите“ 
(Muhammad Asif, Forbes). Много компании виждат спад в ангажи-
раността и мотивацията на служителите по време на пандемията. 

Живеейки в ерата на непредсказуемост, има добри примери 
как служителите да бъдат мотивирани. Университетът в Питс-
бърг например публикува насоки, предназначени да подкрепят 
надзорните органи в подпомагането на служителите да бъдат 
ангажирани и продуктивни, докато работят дистанционно по 
време на пандемията от COVID-19. Те предоставят съвети и инс-
трументи и заявяват, че пандемията може да бъде от полза за 
всички нас, за да пренасочим мисленето си от режим на предиз-
викателство към режим на възможност. Екипът по човешки ре-
сурси предлага да се мисли предварително, защото това може да 
е момент за стратегическо и дългосрочно планиране. Те заявяват, 
че връщането назад в трудни времена може да се използва за съ-
биране и изследване на данни за предишни инициативи, като 
например преглед на съществуващи данни, за да се определи да-
ли проектите постигат целите, събиране на нови данни с помощта 
на инструменти за проучване и т.н. Задълбоченото мислене 
включва решение да се обмислят начини, по които работата на 
ръководителя може да повлияе на другите. Времената на криза са 
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идеални за индивидуалното развитие и на екипното, което озна-
чава растеж. Специалистите съветват да се мисли за благосъстоя-
нието, защото е от решаващо значение всички ние да поддържаме 
физическото и психическото си здраве. Необходимо е да се даде 
приоритет на проверката с колегите, преподавателите, студентите 
и служителите относно нуждите от подкрепа и предлагането на 
помощ, когато е възможно, да продължи да признава и подчерта-
ва изключителните усилия на служителите и т.н. Ситуацията е 
идеална за мозъчна атака с персонала, така че екипната дейност 
да предостави уникална стойност (извършване на типична функ-
ция, но на различна платформа, напр. имейл, бюлетин, онлайн, 
видео, уебинар или социални медии). Всички предложения 
включват добри примери и практики, а насоките завършват с 
изявлението: „сега е моментът да мислим креативно, да работим 
съвместно и да сме нащрек за възможностите около нас.“ 

Много големи компании клонят към хибридна работа и 
позволяват на членовете на екипа да редуват дните, в които са в 
офиса. Но екипът остава разпокъсан. Освен това съществуват 
социално-икономически и психически проблеми, които засягат 
служителите. Невъзможно е в пандемията да се приложи силата 
на редовните тиймбилдинг събития, но тъй като ограниченията 
предвиждат лични срещи, има много възможности за тематични 
офис срещи, фокусирани върху личната комуникация и изискване 
никой да не говори за работа. Корпоративното ниво на мотива-
ция, включително мисията и визията на компанията, също е до-
бър пример за поддържане на връзка със служителите.  

Има много изследвания, фокусирани върху това как панде-
мията променя личната мотивация и много изследователи се 
опитват да дадат предложения как да се справим с проблема и да 
засилим нивото на мотивация на служителите. Изследване на 
декана на Harvard Business School Nitin Nohria и колеги (2020 г.) 
предполага, че хората са мотивирани от четири мотивации: при-
добиване, обвързване, разбиране и защита. Те правят изследване 
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сред 600 главни изпълнителни директори за голямата и многост-
ранна загриженост, която се появи и как да поддържат служите-
лите мотивирани, когато светът около тях се срива. Степента, до 
която дадена работа задоволява тези четири стремежа, определя 
голяма част от това колко индивидът е мотивиран в работата си. 
Докато подобряването на изпълнението на който и да е стремеж 
повишава донякъде мотивацията на служителите, ключът към 
основното предимство на мотивацията на служителите в сравне-
ние с други компании идва от подобряването на всичките четири 
стремежа едновременно. Основна част от управлението е да ги 
поддържа в здравословен баланс, например чрез даване на награ-
ди за индивидуално и екипно представяне. 

Зияда Рахимич (2021) заявява, че служителите ще бъдат 
мотивирани да работят и да се представят добре в компанията, в 
която работят, ако безопасността им е покрита от компанията. 
Възможностите на домашния офис осигуряват на служителите 
усещане за безопасност, като цяло по-добър баланс между работа 
и живот, но има намаляване на междуличностния контакт, чувст-
во на изолация, и голям шанс за неразбиране. Той предлага при-
лагането на по-близка/емоционална комуникация, виртуални 
екипни закуски/кафе и визуално докосване, което е важно. 

Констатациите от изследването на Camilleri (2021) предста-
вят критичен преглед на теорията за самоопределението и нейни-
те ключови конструкции, както и на други теоретични основи, 
които са извлечени от бизнес етиката и литературата за туризма. 
Той обръща внимание на сигурността на работата на служители-
те, както и върху тяхната външна и вътрешна мотивация в работ-
ната им среда по време на COVID-19. Проучването потвърждава, 
че присъщата мотивация на служителите значително предсказва 
тяхното организационно представяне. Техните идентифицирани 
мотивации, сигурността на работното място, както и социалната 
отговорност на техните работодатели са предшественици на тех-
ните вътрешни мотивации. Освен това има значителни косвени 
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ефекти, които прогнозират производителността на служителите 
на работното им място по време на COVID-19. 

Мотивацията по време на пандемията е централна тема в 
изследванията не само към служителите, но и към заинтересова-
ните страни (Muhamad, 2020).  

Управлението чрез мотивация в несигурни и кризисни си-
туации е една от добрите практики за оцеляване заедно с екипа. 
Прилагането на добри практики, изследването на нивото на мо-
тивация на всеки три месеца, фокусирането на различни стимули 
за осигуряване на повишаване на индивидуалното ниво на моти-
вация е предпоставка за конкурентоспособността на компанията. 
Човешките ресурси са основен „актив“ на организациите и пови-
шаването на тяхната мотивация трябва да бъде основен приори-
тет за ръководството. 

 
Публикувани изследвания в рамките на проекта 

Резултатите от изследванията на екипа са представени в 
няколко публикации, индексирани в първични и вторични бази 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 
Настоящият научен труд, в който участват утвърдени учени 

от всички професионални направления от Обществените науки, 
представя задълбочено изследване на измеренията на пандемия-
та, предизвикана от COVID-19.  

Получените и аргументирани научни резултати ще допри-
несат в областта на социалните науки чрез създаване на подхо-
дящи концептуални и ефективни оперативни модели за управле-
ние на кризи (като се вземат предвид психологическите, социал-
но-политическите, икономическите, образователните, правните, 
бизнес и гражданските измерения) в следкризисна трансформа-
ция на социално-политическите сфери на живот на съвременните 
държави, както и определяне на съдържанието и структурно-
функционалните компоненти на мерките за справяне със ситуа-
цията, породена от пандемията в България. 

Това е постигнато чрез цялостно проучване на съответните 
практики в социално-политическата сфера, систематизиране на 
съществуващите подходи за справяне с явлението епидемиоло-
гична ситуация, идентифициране на ключови рискове, предизви-
кателства и заплахи, дължащи се на продължаващата изолация в 
глобалния контекст, и идентифициране на потенциал и ресурси за 
формиране на модерен национален модел за следкризисно възс-
тановяване, който в максимална степен отговаря на съвременните 
условия. Извършено е изследване на проблема за приложимостта 
и оценката на ефективността на традиционните модели за управ-
ление на кризи в контекста на дигитализацията на социално-
политическата сфера на живота на съвременната държава. 

Резултатите от изследването могат да бъдат използвани за 
по-нататъшно проучване и разработване на концептуални модели 
на феномена „глобална пандемия“, насочени към осигуряване на 
ефективно социално-политическо развитие на България. Получе-
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ните резултати могат да бъдат тествани на практика за разработва-
не на стратегии, политики и социални програми на национално 
ниво, вземане на бизнес решения и други. Темата е актуална и во-
деща за страните, тъй като е изследователска ниша, която в момен-
та се развива теоретично и практически, и е част от приоритетите в 
областта на икономиката, психологията, социалната устойчивост, 
предприемачеството. Получените резултати могат да допринесат 
за оптимизиране и повишаване на ефективността на политическите 
институции в настоящата епидемиологична обстановка на ключо-
ви сфери от живота на държавата и обществото.  

Съвместната работа между изследователи от ПУ „Паисий 
Хилендарски“ и колегите от Института по психология на МВР и 
СУ „Св. Климент Охридски“ е предпоставка за разширяване и 
сближаване на научните колективи, за създаване на научна общ-
ност и съвместни изследвания. Поставени са основите съвместна-
та изследователска дейност, насочена към психологическите и 
социални предизвикателства в съвременните държави и общест-
ва. На практика настоящата книга е надграждане на постигнатото 
до момента с цел разширяване на сътрудничеството и постигане 
на още по-значими научни резултати. Предвид факта, че темата е 
актуална и за други страни, се предвижда по-нататъшно сътруд-
ничество с колеги от други страни членки на ЕС, включително 
Германия, Франция, Чехия и др. 

Заложените в проекта цели и задачи са постигнати и подк-
репени с емпирични доказателства. Проведени са изследвания 
сред гражданите и бизнеса, направен е анализ на вторични данни, 
приложени са разнообразие от методи, създадена е собствена 
гъвкава методология за управление на кризисни ситуации, пре-
дизвикани от пандемия, приложена е триангулация.  

Икономическите измерения на пандемията COVID-19 разг-
леждат политиките (фискална и монетарна) за преодоляване на 
ефектите от пандемията Covid-19. Направен е емпиричен анализ 
по икономически показатели.  
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Реализираното емпирично проучване сред граждани разг-
лежда институционалното недоверие и липса на лично деятелст-
во като фактори, предопределящи възникването на психични 
проблеми в условията на пандемията от коронавирус. Разработе-
ната авторска методология е апробирана на практика. Получени-
те данни са обработени със специализиран софтуер за статисти-
чески изследвания и е направен анализ на резултатите. Дадени са 
препоръки и конкретни мерки за справяне с последствията от 
пандемията, които влияят на психичното здраве на нацията. 

В книгата е подробно представен правният анализ, базиран 
на основни разпоредби от стратегически документи на България и 
ЕС, касаещи кризисни ситуации. Позовавайки се на широк кръг 
наши и чужди литературни източници, са разшифровани полити-
ките, прилагани в Западните Балкани, нормативната уредба на 
противоепидемичните мерки и международно – правни аспекти на 
пандемията COVID-19. Отправени са конкретни препоръки за пре-
одоляване на негативните последствия върху правната система. 

Социално-политическите фактори и подходи за преодоля-
ване на отрицателните ефекти от кризата са разработени на осно-
вата на научни публикации и аналитични материали относно по-
литическите аспекти на COVID-19. Изготвен е сравнителен поли-
тически анализ на подходите на правителствата на страните 
членки на ЕС при комуникиране на кризата и мерките с общест-
веността. Идентифицирана е динамиката в доверието на гражда-
ните към правителството и одобрението на въведените мерки и 
избрания подход. 

Проведеното представително социологическо изследване 
на предприемаческата инициатива и мотивация в контекста на 
пандемията дава ценни насоки за изграждане на национални по-
литики и стратегии за съживяване на предприемачеството в Бъл-
гария и прилагането на иновативни бизнес модели за управление 
в условия на криза. Разгледана е екстраполацията на кризата и 
новата реалност след COVID-19.  
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В книгата след всяка глава са включени публикации на 
екипите, които допълват аргументацията, и представят пред ши-
роката общественост получените резултати. 

Тази книга има за цел също така да подпомогне мениджъ-
рите на различни организации в управлението на бизнеса, предп-
риемаческата активност и инициативност като предпоставки за 
повишаване конкурентоспособността на националната икономи-
ка, като представи идеи, постановки, добри практики за преодо-
ляване негативните ефекти от пандемията. Книгата е адресирана 
и към младото високо образовано поколение, придобиващи зна-
ния и определени умения за успешна професионална реализация. 

Редица приносни моменти могат да бъдат откроени в насто-
ящото монографично изследване, които имат практическа значи-
мост за науката и бизнеса. Настоящото изследване е показателно за 
България и е необходимо подобно представително проучване да се 
проведе на национално ниво. Настоящата книга прави важни крач-
ки към цялостно идентифициране на основните концептуални 
проблеми на предприемаческата инициатива по време на пандемия 
и коригиране на непълни и липсващи аспекти на конструкта. Ре-
зултатът от тези усилия е възможност за интересни бъдещи научни 
изследвания. Можем да идентифицираме няколко потенциални 
нови изследователски потоци, които произтичат от по-цялостно 
разбиране на мотивацията за предприемачество и възможностите, 
които условията на криза създават. Тези потоци ще осигурят зна-
чителен научен принос към иновативни бизнес модели и ниши, 
които могат да бъдат намерени въз основа на иновациите и в об-
ластта на предприемачеството като цяло. Взимайки предвид ана-
лиза на получените резултати и предложения от бизнеса, екипът 
разработва и Стратегия за справяне с кризисни ситуации и насър-
чаване на предприемачеството, която да бъде предложена на на-
ционални и местни органи на управление. 
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