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ЦЕЛИ НА
ПРОУЧВАНЕТО
Проучването е проведено в периода
април-юни 2020 сред
представители на шест социални
групи: предприемачи малък и
среден бизнес; творчески професии
в сферата на културата и
изкуствата; майки от средната
класа; служители в държавната
администрацията; служители в
структурите на МВР;  граждански
организации.

Основната цел е да се
идентифицират предизвикателства
и да се проследи динамиката,
породена от кризата, в
отношението на представителите
на таргетните групи в няколко
основни аспекти от личния и
обществен живот: 
 
А) Динамиката в емоционалните
реакции в следствие на
предизвикателствата, възникнали
в резултат на въведеното
извънредно положение с
основен акцент върху
отношението към заплахите за
физическото здраве и
икономическото състояние, както
на отделните респонденти, така и
на таргетните групи като цяло;
 
 

Б) Социална динамика – основните
цели е да се идентифицират и
анализират промените в
поведението на таргетните групи
спрямо други социални групи с
акцент върху възникнало като
пряко следствие на кризата
разделение и противопоставяне на
различни възрастови, социално-
икономически и етнически
групи;

В) Идентификация и анализ на
основни изводи и предложения
за стратегически политики и
решения, формулирани от
представителите на отделните
групи в хода на проучването.



МЕТОДОЛОГИЯ
Основен метод:
Изследване чрез действие (action research)

Този метод попада в полето на качествените психо-социални 

 изследвания и залага на живия и непосредствен контакт с
респондентите и активната работа на терен.

Изследователите инициират индивидуални интервюта и групови
дискусии с всички заинтересовани страни, при което проследяват
реакциите на събеседниците и насочват разговора в желаната посока.

Този тип изследвания са с отворен дизайн и е допустимо в хода на самото
проучване неговият фокус да се променя в резултат на развитията в
средата, затова в процеса на работа се осъществяват редовни срещи на
изследователския екип и възложителя за обсъждане на текущите
находки и формулиране на работни хипотези. 

При осъществяване на проучванията се възприема партиципативен
подход, свързан с активното ангажиране на представители на целевите
групи по време на целия процес на изследване и анализ, включително и
при формулиране на изводи и препоръки, които ще бъдат представени
възложителя, за да се осигури тяхната легитимност и достатъчно ниво на
застъпничество.



ЦЕЛЕВИ ГРУПИ
Подборът на целевите групи е направен с цел обхващане на
максимален брой социално-икономически субекти, които
самоопределят себе си като част от средната класа в България.

Втората обща характеристика е, че представителите на всички подбрани
групи са лидери на мнение, както в собствените си социални среди, така
и в обществото като цяло.

Кратки характеристики на целевите групи:

Предприемачи
малък и среден
бизнес

Творчески
професии в сферата
на културата и
изкуствата

Майките
от средната класа

ГРУПА

Собственици на
предприятия с
годишен оборот
между 50 хил. и 500
хил. лв. и между 5 и 50
служители на трудов
договор

Художници,
музиканти, артисти,
писатели, местни
културтрегери

Жени на възраст 33-
45 години с едно
или повече деца на
възраст 3-14 год.,
сравнително високи
доходи и висока
социална активност.

ПРЕДСТАВИТЕЛИ

Това са типични представители на
бизнес класата. Този тип хора са
изявени лидери на мнение с голямо
влияние, както по отношение на
служителите си, така и в собствената
си социална среда.

Сравнително малобройна, но
влиятелна група, представителите на
която лесно влизат в ролята на лидери
на мнение. Притежава
непропорционално на числеността си
влияние върху други социално-
икономически групи и по тази
причина е ценна като съюзник във
всяка политическа или социална кауза.

Тази категория жени са изключително
активни и имат мнение по най-
различни теми, като са особено
чувствителни към въпросите,
свързани с отглеждане на децата.
Лидери на мнение в семейството и
социалния   си кръг, като през
социалните мрежи сферата на влияние
значително нараства. Представителите
на групата са индикатор за
проблемите, свързани с развитието
на общността, често излизащи извън
сферата на личните им интереси.

ОСОБЕНОСТИ И ЗНАЧЕНИЕ



Служители
в държавната
администрацията

Служители
в структурите на
МВР

Представители на
държавната
администрация на
средно ниво, които
участват във
формирането и
изпълнението на
публичните политики

Районни инспектори,
гранични полицаи,
патрулни полицаи,
жандармеристи,
криминалисти,
работещи на КПП за
времето на
извънредното
положение, служители
в КАТ и служители в
дирекция „Български
документи за
самоличност“ (БДС)

Тези хора представляват трансимия на
държавата политика на местно и
областно ниво. Добре да бъдат
изследвани по две причини: имат
значително влияние върху дневния
ред на важни публични институции;
притежават специфична експертиза,
която позволява да налагат мнение в
различни референтни групи.

Поради специфичните си функции,
групата има изразена ключова роля в
кризисни ситуации и представлява
своеобразен индикатор за
настроенията сред обществото.

Представители
на граждански
органзиации

Работещи в граждански
органзиации в
обществена полза от 11
основни сфери:
Социална сфера
(социални организации,
предоставящи социални
услуги или други форми
на подкрепа на уязвими
групи); Етнически
въпроси; Социални
предприятия; Мрежови
организации;Добровол-
ческа дейност; Човешки
права; Читалищна
дейност, култура и
местна общност;
Образование; Младежки
дейности; Спорт и
туризъм; Околна среда.

Гражданските организации не могат да
бъдат обобщени и оценени
едностранно, защото включват
представители на различни социални,
възрастови и икономически групи.
Доколкото е възможно да бъде
направено обобщение, по-голямата
част от организациите, особено тези, в
чиито работни задачи е вменена
грижата за определени социални
групи, в рамките на кризата действаха
на първа линия.

ГРУПА ПРЕДСТАВИТЕЛИ ОСОБЕНОСТИ И ЗНАЧЕНИЕ



АНАЛИТИЧНА ЧАСТ

Директната връзка между коронавируса и свързаните с  неразпространението
му мерки от една страна и реални негативни последствия за финансовото
състояние на домакинствата от друга, се отбелязва консенсусно от
респондентите от всички групи. Динамиките в емоционалното състояние и
реакциите, с малки изключения, е резултат от отражението на тези два фактора
върху участниците в проучването и това налага те да бъдат разгледани
паралелно през периода. 

На първо място, трябва да отбележим, че извънредното положение и мерките за
изолация имат различно отражение върху икономическото състояние на
отделните групи. От тази гледна точка те могат да бъдат класифицирани като
силно засегнати, слабо или незасегнати и умерено засегнати или смесени. 

Към първата група се причисляват предприемачите и заетите в сферата на
културата. Към втората група можем да отнесем служителите от МВР и
държавната администрация, а към третата – майките от средната класа. 
Гражданските организации не могат да бъдат обобщени и оценени
едностранно, защото включват представители на различни социални,
възрастови и икономически групи. Представители на отделните групи НПО са
близки като поведение към съответните сходни аудитории, с които работят
(например, културните организации с поведението на творците, социалните и
доброволческите организации – сходни с други институции, които имат задачи
на първа линия, като например служителите на МВР). Доколкото е възможно да
бъде направено обобщение, по-голямата част от организациите, особено тези, в
чиито работни задачи е вменена грижата за определени социални групи на
първа линия, отчита показатели, сходни на тези на администрацията и
служителите на МВР.
 
Отношението на отделните групи към риска за здравето, противоепидемичните
мерки и връзката със самооценката, по отношение на икономическото
състояние ясно личи от данните, представени в Таблица 1.

Динамика в отношението към заплахите за физическото
здраве и финансовото състояние

ЧАСТ 1: АНАЛИЗ НА ДИНАМИКАТА 
В ОТНОШЕНИЕТО КЪМ ФИЗИЧЕСКОТО
ЗДРАВЕ, ИКОНОМИЧЕСКАТА ОБСТАНОВКА 
И ПРОТИВОЕПИДЕМИЧНИТЕ МЕРКИ



Групата на предприемачите, която е най-силно засегната в икономическо
отношение не разпознава епидемията като реална заплаха още от самото
и начало, а заетите в администрацията и служителите от МВР, при които
липсва пряк риск от финансови проблеми са сериозно загрижени за себе
си и роднините си. Интересно в случая е, че всички респонденти,
независимо от групата към която принадлежат, са силно притеснени за
близките си, които попадат в рискови групи и това отношение не се
променя през целия изследван период. Предприемачите, които на
практика отричат епидемията като заплаха за обществото, са
изключително стриктни в мерките по отношение на възрастните си
родители.   

Анализът на данните показва, че страховете от влошаване на жизнения
стандарт и заразяването с вируса действат в противоположни посоки и са
на практика несъвместими. Респонденти, които попадат едновременно в
двете рискови групи (епидемиологична и икономическа), много бързо се
позиционират, фиксират се в приоритетната заплаха и напълно игнорират
другата.



Основни изводи и тенденции: 
Динамиката на реакциите и емоционалното състояние в изследваните
групи еднозначно показва, че възприятието за заплахата за физическото
здраве е пряко свързано с икономическите последици за домакинствата
от противоепидемичните мерки. Колкото по-сериозни са финансовите
щети, толкова повече групата е склонна да пренебрегва или игнорира
здравните рискове и обратното – слабозасегнатите или незасегнатите в
икономическо отношение групи определят заплахата за физическото
здраве, както собственото си, така и на близките си, като сериозна и
първостепенна.

Отношение на изследваните групи към 

противоепидемичните мерки

Отношението към противоепидемичните мерки също е пряко следствие от
приоритизирането на заплахите за здравето и финансовото състояние.

Групите, които поставят физическото здраве на първо място (служители в МВР
и администрация), като цяло дават положителна оценка, докато тези, които са
засегнати икономически имат подчертано негативна реакция. 

Много показателно в това отношение е емоционалното състояние и
поведението на групата на майките от средната класа. Динамиките са пряко
следствие от промените както в епидемиологичната, така и икономическата
обстановка. В началото и пика на заболеваемостта, те заемат твърда позиция
за затягане на противоепидемичните мерки, докато при спадове и към края на
извънредното положение рязко променят мнението си. Разделянето на
фракции вътре в групата в края на изследвания период също е пряк резултат
от икономическите последици - кризисният щаб се подкрепя основно от
респонденти, които не търпят тежки финансови загуби, докато силно
потърпевшите са изявени противници. Като най-сериозен недостатък в
действията на отговорните експерти и кризисният щаб, респондентите
отчитат хаотичността и липсата на дългосрочен план за справяне с
епидемията и като пряко следствие – неефективност и неадекватност на
предприетите мерки.

В Таблица 2 са изнесени и съпоставени основните проблеми в
противоепидемичните мерки според представителите на отделните групи:



Въпреки че изнесените данни на пръв поглед изглеждат логични и адекватни
на ситуацията, по-внимателен анализ показва сериозни противоречия
основно в отбелязаните проблеми.

На първо място прави впечатление, че всички групи разглеждат
противоепидемичните мерки изцяло в контекста на ситуацията в България.

Изключение прави групата на гражданските организации, които съпоставят
поведението на правителствата и предприеманите мерки в други държави,

както и на ниво Европейски съюз. Данните за епидемията от силно засегнатите
държави в Западна Европа, а в последствие от Америка почти не се коментират
респондентите. България се разглежда като оазис на спокойствието и като
пряко следствие от това идва и един от най-широко застъпените проблем, а
именно неадекватността на мерките. Понятието „пандемия“ се използва рядко,

а действията на отговорните институции почти никога не се разглеждат в
глобален мащаб, като част от единни  мерки за справяне с кризата.

Хаотичността в налагането и отменянето на мерките е втория най-широко
отразен проблем от респондентите, но и тук оценката е на изцяло на база на
локалните ефекти от коронавируса. Респондентите от всички групи не отчитат
безпрецедентността на ситуацията и невъзможността да се използват готови
или стандартни процедури за действие. В този контекст не се отразява и
динамиката в развитието на пандемията, като например промяната в пиковете
на заболеваемост и смъртност в различните засегнати страни. 



Болшинството от участниците в проучването нямат адекватна информация
за мерките, предприети в огнищата на заразата и са склонни към волни
интерпретации в това отношение. Не са изключение случаите, когато едни и
същи респонденти посочват като положителен пример едновременно
действия, предприети от италианските власти и такива на правителството на
Беларус. Провалът на английският и особено на американският либерален
подход към заплахата също са доста противоречиво отразени, а някои групи
напълно ги игнорират.

В контекста на темата за ефективността на противоепидемичните мерки,

анализът на дава още два резултата, които заслужават по-специално
внимание. Първият е, че повечето респонденти нямат собствена визия за
начина, по който би следвало да се противодейства на кризата. Оценка по
правило се дава „на парче“ след въвеждане или отпадане на определена мярка
и тя е от типа „това трябваше да се направи по друго време“ или „това не
трябваше да се прави“.  

С изключение на служителите на МВР и някои неправителствени организации,

представителите на  изследваните групи са склонни да игнорират
въздействието на противоепидемичните мерки върху други групи от
обществото, а в някои случаи и върху собствения си социален кръг (майки).В
най-честите случаи оценка за ефективността или адекватността се дава на
базата на моментния емоционален ефект на определена мярка върху
конкретния човек или неговото семейство, а не върху обществото и този извод
е особено тревожен. Като неадекватни се посочват мерки, които водят до
временен дискомфорт у респондентите (носенето на маски), а като
неефективни – такива, които налагат промяна на определени навици
(забрана на посещение на паркове и градини).  

Въпреки че оценката на отделните мерки да е относително сходна, причините
довели до нея са много различни при отделните групи. При служителите от
МВР основен критерий е ефективността по отношение на неразпространение
на вируса. При майките и администрацията това също е водещо, но с
допълнителен анализ за възможни икономически последствия върху
домакинствата, а в редки случаи и върху обществото. Критериите за оценка на
предприемачите са единствено икономически и строго придържащи се към
влиянието върху собствения им бизнес. При НПО критерият също е по-скоро
ефективността както по отношение на неразпространение на вируса, така и по
отношение на това доколко има адекватни мерки към най-уязвимите (хора
останали без доходи, самотни без подкрепа, и други).



Оценката на противоепидемичните мерки е изцяло в локален аспект.
Представителите на изследваните групи не оценяват глобалността на
кризата и понятието „пандемия“ и очакват от оторизираните власти
конкретни и целенасочени действия, обосновани единствено от
моментната ситуация в България.

Не е отразена липсата на прецедент на ситуацията в световен мащаб.

Очакванията са за адекватни и систематични действия от страна на щаба и
правителството. Рядко се отчита динамиката в развитието на епидемията и
необходимостта от промяна на съществуващи мерки или въвеждането на
нови.

Респондентите нямат собствена визия за начина, по който политическата
власт следва да реагира на обстановката, а тези, които имат такава, не искат
или не могат да я защитят дори в собствената си група. 

С изключение на групата на служителите на МВР и някои сфери на НПО,

участниците в проучването оценяват мерките единствено спрямо
въздействието, което имат пряко върху самите тях. Липсва желание и/или
капацитет за оценка относно влиянието им върху обществото като цяло.

   Основни изводи и тенденции: 



АНАЛИТИЧНА ЧАСТ

Разделение и противопоставяне на различни възрастови,

социално-икономически и етнически групи

ЧАСТ 2: СОЦИАЛНА ДИНАМИКА



Противопоставяне на базата на заплаха за физическото здраве и
изпълнение-неизпълнение на противоепидемичните мерки – това е
по-често застъпената причина за конфронтация и най-остро се проявява в
началото на изследвания период, поради силния страх на респондентите от
заразяване, както и възприятието за поемане на лична отговорност и
отговорност към останалите чрез спазване на мерките (основно в групата
на НПО).

Противопоставяне на база икономически последствия от кризата и
перспективи за възстановяване – този конфликт е по-слабо застъпен и
излиза като директен сблъсък единствено при предприемачите, където се
явява и основен. Интересен е резултатът за групата на служителите в
администрацията, които посочват противопоставянето на тази база като
единствено. На пръв поглед то изглежда от първия тип (заплаха за
физическото здраве), посредством силно натоварване на здравната
система, но по-внимателен анализ показва, че в действителност е чисто
икономическо. Основен източник на доходите на администрацията са
данъците и осигуровките, които внасят работещите извън бюджетната
сфера и наличието на групи, които не дават двоя принос хазната излагат на
сериозен риск финансовата стабилност на групата.

Противопоставянето активни хора – пенсионери също е изцяло
икономическо, въпреки първоначалната заявка за първия тип
конфликт. Неизпълнението на противоепидемичните мерки от страна на
пенсионерите не представлява директна заплаха за здравето на активните
хора, но повишаването на заболеваемостта сред тази група би довело до
повишаване на смъртността и в следствие на това – до затягане на мерките,

което би имало за тях силно негативен икономически и социален ефект.

Една от основните негативни последици от кризата е, че тя е разделила
обществото в много отношения и по различни критерии. Тази тенденция е
отразена от представителите на всички изследвани групи. Особено тревожен е
фактът, че респондентите отбелязват това състояние много повече в следствие
на пряко участие в процеса, отколкото като странични наблюдатели. В таблица
3 са представени основните линии на противопоставяне, отразени от
респондентите като преки участници и като наблюдатели на процеса.

Анализът на данните от отделните проучвания дава яснота относно причините
за противопоставянията, в които респондентите са преки участници. Най-

общо, те могат да бъдат обособени следните групи:

 

 



В случая е интересно да бъдат разгледани по-внимателно посочените
конфликти от гледна точка на рефлексията на участниците в проучването
спрямо проблемите на другите социално икономически, възрастови и
етнически групи. 

Внимателен анализ на проучванията в отделните групи ясно показва, че в
основата на конфликтите са реални или потенциални щети, които определена
група може да нанесе персонално върху здравословното или икономическо
състояние на респондентите. Конфликт на базата на социално отговорно
поведение и/или цялостно влияние върху обществото се наблюдава
единствено при служителите от МВР и повечето НПО.

Липсата на рефлексия спрямо останалите групи от страна на администрация
и предприемачи е едновременно интересна и силно притеснителна
констатация. При първата група подобно поведение до някъде може да бъде
обяснено със специфичните служебни функции и ограничени социални
контакти, в следствие на изолацията, породена от епидемията. При
представителите на бизнеса, обаче подобен егоцентричен модел на
поведение буди недоумение и тревога с оглед на ключовата социална функция
на групата. В този контекст особено важно е да бъде проследено развитието на
тази тенденция във времето след кризата, с цел установяване дали това е само
кризисен модел, който ще изчезне веднага след затихването на епидемията
или ще остане трайна характеристика на българския бизнес.

Рефлексията на служителите на МВР спрямо другите социално
икономически, възрастови и етнически групи рязко контрастира с това на
предприемачите и може да бъде отчетено като един от положителните ефекти
от кризата. Социално отговорното поведение и поставянето на обществения
интерес преди личния не могат да бъдат обяснени само с липса на
икономически проблеми. Начинът, по който респондентите приемат и
изпълняват новите си задължения, произтичащи от епидемията и мерките за
борба с нея, както и желанието да бъде разбрана позицията на останалите
групи, говори за висока степен на осъзнаване на отговорностите, които
служителите на МВР имат към обществото.



Отношението на майките към други групи може да бъде характеризирано
като слабо рефлективно и свръхемоционално. От самото начало на
проучването представителите на тази група изпитват необходимост от
посочване на реален враг, който е причинител на разпространението на
вируса и индиректен виновник за икономическите проблеми. Динамиката в
емоционалното състояние е хаотична – нови врагове се посочват с всяка
промяна на обстановката, а старите, с изключение на ромите биват бързо
реабилитирани. Заслужава внимание факта, че в края на проучвателния етап
майките са сменили толкова много „външни“ врагове, че насочват агресията си
навътре в групата с ясно изразено противопоставяне на засегнати и
незасегнати финансово домакинства.

Групата на гражданските организации по своя характер рефлектира по
отношение на различни обществени групи, но предимно тези, които са в
техния фокус (предмет на дейност).

В контекста на противопоставянето на различни социално икономически,

възрастови и етнически групи, отношението към ромите изисква специално
внимание. Представителите на всички изследвани групи, с изключение на
гражданския сектор, единодушно определят поведението тази етническа
група като една от основните причини за ескалация на кризата. 

В следващата Таблица 4 са систематизирани различните периоди, през които
ромите се явяват „враг“ на респондентите и причините за противопоставянето.

Отношение на изследваните групи към ромското малцинство



По-внимателен анализ на данните показва, че ромската общност се разглежда
като причинител едновременно на здравни и икономически проблеми, и то не
само от таргетните за проучването групи. Индиректна информация за мащаба
на противопоставянето дават конфликтите, където респондентите се явяват
странични наблюдатели. 

Служителите на МВР директно заявяват за разделение на роми и българи, а
предприемачите също отчитат нарастващо напрежение между работниците си
от двата етноса. Особено притеснителен е фактът, че въпреки отчитането на
неспазване на мерките и безотговорност и от страна на българите,

респондентите са много по-склонни да генерализират негативни изводи за
ромското малцинство.

Отношението на работодателите към ромите е сериозен повод за
безпокойство, особено в контекста на очакваната икономическа криза.

Заявката за масови съкращения и понижаване на трудовите възнаграждения,

насочена основно към представителите на етноса могат да бъдат разглеждани
като дискриминационен процес с много силно отражение върху социално-

икономическият статус. Той може да доведе до задълбочаване на
икономическите проблеми на общността и в следствие на това - до гетоизация
и изолация на ромската общност.



Противопоставянето на различни възрастови, социално-икономически и
етнически групи е силно негативен, катализиран от кризата процес,

който на практика засяга представителите на всички изследвани групи. 

Кризата силно понижава способността за рефлексия на респондентите
спрямо проблемите и нуждите на други възрастови, социално-

икономически и етнически групи, като при някои се отчита пълно
затваряне и съзнателно изолиране от процесите протичащи в обществото
и заемане на егоцентричен модел на поведение. 

Изключение в положителна посока са служителите на МВР, които в
условията на криза заемат социално отговорна позиция. Причините за този
феномен е необходимо да бъдат допълнително проучени и описани като
case study.

Традиционно, гражданските организации са загрижени за различни
обществени групи, като и по време на кризата остават фокусирани
основно върху своите целеви групи.

Кризата катализира допълнително изостряне на противопоставянето
между ромската и други общности, като тази тенденция засяга всички
изследвани групи, с изключение на групата на НПО. С оглед на
предотвратяване на критични процеси и ескалация на конфликти е
особено важно проучването да продължи и в следващи периоди.

   Основни изводи и тенденции: 



ЧАСТ 3: АНАЛИЗ НА ОСНОВНИТЕ ИЗВОДИ,
СТРАТЕГИЧЕСКИТЕ ПОЛИТИКИ И
ПРЕДЛОЖЕНИЯТА ЗА СТРАТЕГИЧЕСКИ
РЕШЕНИЯ, ФОРМУЛИРАНИ ОТ
ПРЕДСТАВИТЕЛИТЕ НА ГРУПИТЕ 
В ХОДА НА ПРОУЧВАНЕТО

АНАЛИТИЧНА ЧАСТ

Основни изводи

Основните изводи, формулирани от отделните групи, са представени в
Таблица 5.

Получените резултати дават сериозен повод за тревога в много отношения и
създават необходимост от по-внимателен и обстоен анализ и от допълнително
проучване в следващи периоди.
 
Наличие на кризата в лидерството излиза като основен извод при четири от
петте групи. Сам по себе си този факт изглежда парадоксален на фона на
положителната оценка, която респондентите дават на действията, предприети
от властта за справяне с епидемията, но в комбинация с втория по значимост
извод, а именно неизбежна и дълбока криза в икономиката, създава
съвършено различен контекст. Анализът на данните показва, че наличието на
криза в лидерството в случая е деперсонализирана. 



Тя визира не толкова кризисните противоепидемични или икономически
мерки, предприети от конкретните власти (кризисен щаб и правителство),

колкото липсата на визия и компетентност от страна на цялата
политическата класа за осигуряване на стабилно икономическо развитие,
дори в нормална обстановка. Даването на подобна комплексна оценка е
провокирано от кризисната ситуация и е свързано с преоценка от страна на
респондентите на собственото им икономическо и финансово състояние. На
преден план излиза чувствителността и уязвимостта на средната класа от
незначителни или временни промени в средата. Липсата на гаранции за
запазването на работните места и размера на доходите, в комбинация с
отсъстващ или силно ограничен финансов буфер на домакинствата и бизнеса и
недостатъчни или неефективни механизми за социално подпомагане създават
високо ниво на тревожност, която се трансформира в недоверие към
институциите и в този контекст може да се говори за зараждаща се
институционална криза.

Заплахата за загуби на основни права и свободи е застъпена като основен
извод единствено от служителите на МВР и представителите на гражданския
сектор. Подобна чувствителност е характерна за втората група, но е изненада
при първата и е една от малкото позитивни тенденции, предизвикани от
кризата. Много тревожен е фактът, че останалите групи не отразяват тази
заплаха, като особено притеснително е отношението на майките, които са
типични представители на средната класа и претендират да бъдат основни
защитници на гражданското общество. 

Положителните аспекти от кризата излизат като основен извод единствено
при администрацията. Този факт също е изненадващ, защото голяма част от
представителите на останалите групи в хода на проучването заявяват, че са
претърпели или са били свидетели на позитивни промени. При
предприемачите това е възможността за преоценка на политиката си по
отношение на човешките ресурси и оптимизирането на офисните или
производствени площи, при майките – повечето свободно време, забавянето
на ритъма на ежедневието и  неограничените възможности за контакт с
децата. 



Наличие на криза в лидерството е водещият и най-широко застъпен
извод при всички изследвани групи и на практика представлява оценка за
възможностите и компетентността на политическата класа в България да
управлява икономиката на страната, като осигурява условия за устойчиво
развитие.

Изводът за неизбежното настъпване на дълбока и продължителна
икономическа криза е непропорционален силен спрямо прякото
въздействие на кризата върху респондентите. Той резултат не толкова от
конкретни щети върху бизнеса или домакинствата, колкото от преоценка
на общото и индивидуално икономическо и финансово състояние в
нормални условия и уязвимостта спрямо минимални промени в средата.

Загубата на основни права и свободи излиза като основен извод
единствено при служителите от МВР и някои неправителствени
организации този факт сам по себе си е силно тревожен и парадоксален. 

Положителните аспекти от кризата са отразени като основен извод
единствено от администрацията, въпреки заявката на всички респонденти
за съществуване на такива.

Проблемите с психичното здраве не се разглежда като основен извод,

съответно – като сериозен проблем от респондентите (с изключение на
НПО), въпреки че в хода на проучването бяха регистрирани сериозни
проблеми при всички – в комуникацията с децата и вътре в семейството, в
работната среда и в социалните кръгове.

   Основни изводи и тенденции: 



Предложенията за стратегически политики и решения на представителите на
целевите групи са изключително важни за целите на проучването, защото
задават тенденциите, които ще доминират в обществото в процеса на
възстановяване от кризата и успоредно с това дефинират максимално точно
уязвимите места на действащите политики в областта на здравеопазването,

икономиката и социалните дейности. 

В Tаблица 6 са представени основните предложения на респондентите в тази
насока, като са подредени приоритетно според степента на важност и
неотложност в приемането им.

СТРАТЕГИЧЕСКИ ПОЛИТИКИ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА
СТРАТЕГИЧЕСКИ РЕШЕНИЯ



Създаване на единни механизми за превенция на последваща криза в
следствие на нови вълни на заболяването

Можем да обобщим, че направените предложения са в две основни насоки:

1.

Основните критики, а също така и предложения за решения за свързани с
липсата и необходимостта от единен план за действие за ограничаване
разпространението на коронавирусната инфекция и налагане на
противоепидемични мерки. Според тях е необходим обективен анализ, в който
да бъдат отчетени всички допуснати грешки при овладяване на първата вълна,

ефективността на приложените мерки, ефекта, който са имали върху
професионалистите на първа линия и българските граждани. Изключително
важно е в единния план, който ще бъде изготвен е да бъдат разписани ясно
правомощията и функциите на НС, Правителството на Република България,

Националния оперативен щаб и отделните министерства. След изготвяне на
този план е необходимо всички професионалисти, заемащи управленски
позиции, да преминат обучение, в което да се запознаят детайлно с него и да
бъдат практически подготвени за изпълнението му. 

Въпреки че така формулираните предложения представляват адекватен
отговор на кризисната ситуация, тревожна констатация в случая е, че
създаването на единен план за превенция на втората вълна излиза като
основен приоритет единствено при служителите на МВР, а представителите
на всички останали групи извеждат на преден план необходимостта от мерки
за възстановяване и стимулиране на икономиката, което е ясна индикация за
зараждаща се тенденция към неглижиране на заплахите за физическото здраве.

2. Създаване на политики за справяне с икономическите последствия от
кризата.

Формулирането на стратегически политики за справяне с икономическите
последствия от кризата излиза като приоритетно при по-голямата част от
целевите групи, но анализът на резултатите показва, че единни механизми не
са, а и трудно могат да бъдат формулирани. Липсва единомислие както вътре в
самите групи, така и между тях и това е основен проблем за излъчване на
единни послания към обществото. В най-честите случаи обсъждането на
конкретни мерки води до допълнително противопоставяне и изостряне на
конфликта между отделните възрастови, социално-икономически и етнически
групи.



Друг тревожен факт от анализа на резултатите в този контекст е, че с
изключение на представителите на гражданското общество, останалите
групи в са много малка степен рефлексивни към други аспекти от
общественото развитие, освен икономическия. Темите за образованието,

екологията, културата и човешките права,  срещат много малък интерес от
страна на респондентите. 

Парадоксално, но дори темата за здравеопазването не е актуална, въпреки че
кризата е резултат именно от здравен проблем. В най-честите случаи анализът
се свежда до адекватността на мерките, но те много бързо се приемат за
константа, спрямо която трябва да бъдат дискутирани икономическите насоки
за излизане от кризата.

Третият извод от анализа също е повод за сериозно притеснение.

Респондентите са силно фиксирани в собствените си икономически проблеми
и трудно приемат предложения за мерки, които не касаят пряко тях, бизнеса им
или финансовото състояние на техните домакинства. Справянето с
икономическите последици от кризата участниците в проучването разглеждат
основно като отделни, несвързани помежду си, специфично таргетирани
мерки, насочени към конкретен проблем, а не като обща политика или система
от действия.

Създаването на единни стратегии за превенция на втора вълна на вируса
излиза като приоритетна политика единствено при служителите от МВР и
гражданския сектор и това е силно тревожен факт с оглед на възможните
действия от страна на властите в тази посока. 

Справянето с икономическите последици от кризата участниците в
проучването разглеждат основно като отделни мерки, насочени към
тяхната група или домакинство, а не като обща политика. С малки
изключения (НПО и МВР), липсва визия по отношение на развитието на
обществото като цяло.

Конкретната помощ се разглежда най-често като финансова и не следва да
бъде обвързана с допълнителни условия за получаването ѝ.

Основни изводи и тенденции: 



СПЕЦИФИЧНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ
НА ГРУПАТА ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА
ГРАЖДАНСКИЯ СЕКТОР

Поради основната характеристика на гражданските организации – създадени
в полза на конкретна обществена група/кауза, при гражданските
организации не се наблюдава егоцентризма в чист вид. Налице е по-

скоро фокусиране върху конкретната сфера и нуждите на съответната
общност, с която организацията работи, координиране между организациите
по признак сфера на дейност, което в определена степен запазва социално
отговорното поведение и заинтересованост отвъд собствените
организационни потребности. 

Различния има и по отношение на третия извод – отново във връзка с
ролята на организациите (да са активната част от гражданското общество) те
имат възприятието за себе си като субекти и мислят през призмата на
обществената си роля - като застъпници за права, като watchdog спрямо
поведението на институциите, като действащи на първа линия в подкрепа на
най-уязвимите.
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