
Информация за финансиран на проект

Наименование на конкурса: 

Конкурс за фундаментални научни изследвания

Основна научна област:

Обществени науки

№ на договор:

Начална дата на проекта и срок на договора:

Декември 2021 – 36 месеца

Заглавие на проекта:

ЛИЧНОСТНИ И ИНСТИТУЦИОНАЛНИ СТРАТЕГИИ ЗА ПРЕВЕНЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ 
НА РИСКОВЕ: СПЕЦИФИКИ И ДЕТЕРМИНАНТИ

Базова организация:

Институт по философия и социология при БАН

Партньорски организации:

Ръководител на научния колектив (академична длъжност, научна степен, име):

Проф. дсн Анна Мантарова

Общ размер на договореното финансиране:

112968 лв

1



Резюме на проекта (до 1 стр. в рамките на полето по-долу):
Актуалността  и  значимостта  на  темата  се  определя от  факта,  че  в  предстоящите
десетилетия се очакват промени в световен, регионален и национален мащаб, които биха
могли да доведат до нарастване на   честотата и мащаба на кризи и бедствия от различен
характер -  климатичните промени и  различни природни катаклизми;  икономическите  и
банкови кризи, водещи до рецесия, безработица и обедняване; социалните и политически
кризи в страните от третия свят и нови вълни на имигранти към Европа, вкл. и България;
намаляването  и  изчерпване  на  природни  ресурси,  водещо  до  икономически  кризи;
пандемии и епидемии от хуманни и ветеринарни зарази и пр.    Целта  на предлаганото
интердисциплинарно изследване е като се идентифицират,  систематизират и анализират
индивидуалните и институционални стратегии за превенция и управление на рискове на
макро, мезо и микро равнище, да се изведе тяхната специфика, да се установи и обясни
детерминираността  им  в  конкретен  социален  контекст,  да  се  оцени  потенциалната  им
резултатност и на тази база да се формулират предложения за стимулиране на ефективни
практики. Основните задачи са:
1.Да се разработи методика за анализ на стратегиите на държавни институции, 
икономически субекти и индивиди;
2. Да се установят разпространените личностни и институционални стратегии и реални 
практики по отношение на избраните рискове, които да се систематизират и анализират 
съдържателно;
3.Да се установят, анализират и обяснят съществуващите зависимости между 
изработваните и прилагани стратегии и икономически, институционално-нормативен и 
социокултурен контекст;
4.Да се определят нагласите за действия за превенция, защита и преодоляване на 
следствията и техните зависимости и те да се анализират в социокултурен контекст;
5.На базата на анализа да се очертаят стратегии, които да съчетават оптимално 
съответствие на нагласи и възможности на социалните субекти, от една страна,  и 
ефективност, от друга.

Дизайнът  на  изследването  включва  анализ  на  научна  литература,  анализ  на
релевантно законодателство и подзаконови нормативни актове, анализ на административни
документи, вторичен анализ на релевантни данни от предишни български и чуждестранни
изследвания,  анализ  на  статистическа  информация,  теренни  изследвания  –  национално
представително  ЕСИ,  изследване  сред  селскостопански  производители,  дълбочинни
интервюта с представители на групи, при които поради техни характеристики, локация или
характер на извършвани дейности, има по-голяма вероятност за настъпване на определени
риск. 

В обобщен вид в съдържателен план очакваните собствено научни резултати са:
- Установяване,  анализ  и  систематизиране  на  личностни  и  институционални

стратегии за управление на различен тип рискове; 
- Изработване на  концепция и  методика за  изследване и  анализ на  стратегиите за

превенция  и  управление  на  рискове,  като  те  ще  се  позиционират  в  по-широк  социо-
културен  контекст  „субекти-среда-институции”  и  това  ще  гарантира  обхващане  и
разкриване на сложните им взаимовръзки в различни направления и на различни равнища; 

- Установяване, систематизиране и обяснение на детерминационните им зависимости
от различен тип фактори на микро, мезо и макро равнище.
От гледна точка на формата на получените резултати се предвижда:
издаване на монография или рецензиран сборник студии;
поне 14 публикации в  научни издания като поне 9 са в реферирани или индексирани
списания или студии в рецензирани сборници;
поне 10 доклада на научни конферении като 4 са на международни;
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провеждане на 4-5 семинара с докторанти и студенти;
изготвяне на поне две препоръки към държавни органи.

Членове на научния колектив

Организации/участници1 Бележка2

Базова организация: 

Институт по философия и социология

Ръководител на научния колектив

Проф. дсн Анна Мантарова

Участници:

Доц. д-р Люба Спасова
Проф. д-р Пламена Йовчевска
Гл. ас. д-р Тони Димов
Гл. ас. д-р Ана Попова
Гл. ас. д-р Рада Смедовска – Тонева
Докторант Даниела Василева
Докторант Биляна Иванова - Наумова

ПД
ПД
ДО
ДО

Партньорска организация:

Участници:

Партньорска организация:

Участници:

Партньорска организация:

Участници:

1 Отбележете академичната длъжност, научната степен, име и фамилия на всеки участник като включите и 
участниците, които са работили по проекта не през целия период за изпълнение на проекта
2 Отбележете дали участникът в колектива е млад учен (МУ), постдокторант (ПД), докторанти (ДО) или студенти 
(СТ), или учен от чужбина (УЧ).
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