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Разпространението на COVID-19 и прилаганите мерки доведоха до засилване
ролята на науката и възможността да се изгради 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 особена значимост
при създаването на устойчив икономически след кризисен модел са проблемите в
личностен план и ефектите за психичното здраве на българските граждани.
Общественото психично здраве влияе пряко върху качеството на човешкия
капитал, а оттам и на предпоставките за предприемачество и активна трудова
дейност. Сериозна заплаха за българската държава е потенциална нова
миграционна вълна от хора, които нямат вяра в националните институции,
механизми и икономически мерки, като в резултат търсят реализация и стабилност в
други държави от ЕС. Настоящият проект има три взаимно свързани цели:
•
установяване на въздействието на психологическите, правните и
социално-политическите фактори върху икономиката и в частност върху
предприемачеството и предприемаческата инициатива;
•
създаване на гъвкава методология за управление на извънредни
ситуации в обществата, която да бъде предоставена на отговорните 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 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 икономическата активност и
възстановяване нормалността на всекидневния живот на хората.
Фокус на проекта е разработването на гъвкава методология за управление на
извънредни ситуации и концептуален модел за имплементиране на след кризисните
мерки на национално, персонално и фирмено равнище, за реализацията на което се
изисква интердисциплинарна експертиза. Посоченото обуславя включването в
екипа на експерти в сферата на предприемачеството, управлението, политическите
науки, психологията, социологията, правото, икономическите науки и на
изследователи на бизнес средата. Насочеността е получените резултати да имат
широко приложение и възможности за адаптация към различен контекст.

