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Проект за създаване на
учебно-практическо изследователско звено
в НБУ

Обосновка за създаване
Необходимост
В съвременната глобална и национална политика и икономика трайно присъстват рискът и
неопределеността. Всеки икономически и политически субект се сблъсква с риска, независимо
какъв продукт създава или каква услуга предлага. Развитието на бизнеса в новата икономика,
основана на знанието и високите технологии изправя компаниите пред голям брой сложни,
непознати и неизучени рискове, които съществено влияят върху тяхната организация, цели и
поведение.
В България няма друг изследователски институт или организация, предоставяща
специализирана експертиза в областта на идентифицирането, оценката и управлението на
политически и икономически рискове. Академичната практика и изследователския опит на
преподавателите в трите департамента, предоставят необходимата среда за изграждането на
експертиза, която да преодолее системния дефицит на информация, достъп до консултация и
способности за оценка на риска в публичното управление.

Визия
Изследователският център ще се превърне в регионален център за експертиза, в Center of
Excellence в областта на анализа, оценката и управлението на политически и икономически
рискове.

Мисия
Изследователският център ще интегрира и насочва усилията на студенти, докторанти и млади
изследователи в България и чужбина за активно участие в разработването на отделни проекти
или консултантски услуги в международен, национален, регионален и местен план.
Създаването на изследователски център цели интегрирано управление на риска и кризите на
макро и микроикономическо ниво, което намира конкретен израз в следните дейности:
І. Предотвратяване на политически и икономически рискове
1. Анализи и прогнози на политически и икономически рискове (ПИР) за страната и
финансовата й система. Анализ на ефектите от определени политически решения върху
дейността на конкретен възложител;
2. Изготвяне на стратегии за предотвратяване на ПИР, вкл. стратегии за предотвратяване на
политически рискове, влияещи на микроикономическо ниво;
3. Изработване на планове за противодействие на рисковете с използване на достъпните
законови средства и средства за комуникация;
4. Провеждане или консултиране на мероприятия за противодействие на ПИР.
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ІІ. Противодействие на кризи и заплахи от несъстоятелност
5. Ранно предупреждение за политически и икономически кризи в страната и финансовата й
система и прогноза за ефектите на микроикономическо ниво вкл. заплаха от несъстоятелност;
6. Противодействие на политически и икономически кризи и заплахи от несъстоятелност;
7. Овладяване и ограничаване на щети от кризи и несъстоятелност;
8. Планове за овладяване и ограничаване на щетите от определени политически решения и
регулации за конкретен възложител.
ІІІ. Комуникация в условия на рискове и кризи
9. Стратегии за устойчива комуникация и взаимодействие с публичните институции и
институциите на ЕС;
10. Планове за реализиране на определени интереси посредством публичните институции с
достъпните законови средства;
11. Стратегии за управление на комуникацията с Европейската комисия и дипломатическите
представителства на територията на страната;
12. Геополитически анализ и стратегии за регионално и/или глобално позициониране.
Основната цел на проекта е да се консолидира научния потенциал на трите департамента
и да се изгради капацитет за предоставяне на консултантски услуги и експертиза в областта
на риск мениджмънта за външни и вътрешни потребители, осъществяване на изследвания с
интердисциплинарен характер по проекти за иновации и икономически растеж. Политическата
и икономическата нестабилност предполагат търсене от страна на бизнеса на подобен род
услуги (анализи, прогнози, системна оценка и управление на факторите на неопределеност в
процеса на създаване на стойност). Натрупаният методологически опит в трите департамента и
много добрата база на НБУ са естествена предпоставка за създаването на такъв център. В него
ще се извършват научни експерименти, фундаментални изследвания и обучение на студенти от
магистърските и докторските програмите към департаментите и в програми за продължаващо
обучение (МП Бизнес администрация, Корпоративни финанси, Международен бизнес, ДП
Бизнес администрация, Финанси и др.).

Дейности
•
•
•
•

образователна
изследователска
анализи и прогнози
икономическа и политическа експертиза (консултантска дейност)
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