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Policy Brief #4
Публични комуникации по време на
извънредното положение, въведено в България
със специален закон
Действия на Националния оперативен щаб
дори спартански икономичен стил. Съобщенията
се правят главно от ръководителя на НОЩ, проф.
генерал Мутафчийски. Включват се и други
участници, Най-често доц. д-р Ангел Кунчев, Главен
държавен здравен инспектор. Докладва се
състоянието
на
епидемичната
обстановка,
съобщава се какво мерки предстоят, отговаря се на
въпроси на журналисти.

ПОВОД/СИТУАЦИЯ
Народното
събрание
въвежда
извънредно
положение със Закон за мерките и действията
по време на извънредното положение, обявено с
решение на Народното събрание от 13 март
2020 г. Законът е гласуван от Народното събрание
на 20 март 2020 година във връзка с епидемията от
коронавируса SARS-CoV-2 (COVID-19) обявена от
Световната здравна организация за глобална
пандемия на 11 март 2020 година.

Комуникацията на НОЩ с широката публика
съобщава какво ще се прави, какви мерки ще
бъдат взети, най-вече какви ограничения ще бъдат
въведени, но почти никога не обяснява защо. Има
общ отговор: защото ситуацията го изисква. Към
тази собствена оценка на НОЩ не се добавя план,
базиран на оценка, с неизбежните уговорки, че
планът ще бъде променян в движение. Гражданите
научават какво предстои и сами си отговарят на
въпроса защо.

ОБЕКТ
Още преди тези законодателни действия,
Министерският
съвет
създава
Национален
оперативен щаб със заповед на министърпредседателя от 26 февруари 2020 година. Към
този момент вероятно има колебания колко
сериозен е проблемът, поради което решението не
е на Министерския съвет; но това няма особено
значение.

Наред с работата на НОЩ, на 22 март се създава и
Медицински съвет към Министерски съвет.
Номинално неговата функция е да подпомага
работата на НОЩ. Много скоро се вижда, че двата
органа имат алтернативни
представи
за
пандемията и дори конкуриращи се идеи за
стратегия. В продължение на около две седмици
двете
експертни
тела
имат
неясни,
нерегламентирани взаимоотношения. Привидно
си помагат, но във всички изявления са
противопоставени.

Обект на този policy brief е публичната
комуникация на Националния оперативен щаб
(НОЩ). НОЩ няма стратегия за комуникации,
макар че от гледна точка на широката публичност
това е основаната му работа – а именно да
докладва всекидневно пред България за
състоянието на епидемията (от 11 март обявена за
пандемия от Световната здравна организация
(СЗО)).

Особено силна е критиката, която медицинският
съвет прави на НОЩ по въпроса за отказа на НОЩ
от масово тестване. Има и други критики с главен
говорител е доц. д-р Атанас Мангъров, който
неуморно обикаля медиите и критикува
действията на НОЩ и разпространява своя версия
за основните мерки, свързана с масовото тестване

КОНТЕКСТ
Комуникацията на практика следва един стандарт,
независимо от липса на стратегия. Основните
изявления са пределно лаконични, в телеграфен,
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и
хипотезите
за
колективен
имунитет.
Медицинският съвет е разпуснат след две
седмици, след като става ясно, че няма полезна
роля в критичната ситуация.

се на т. нар. извънредно положение. Но това е
неустойчива база, за която има риск да бъде
разклатена, при това непредвидимо в кой момент.
Трето, езикът на страха и изрази, в които често
фигурират трупове в графични изказвания като
„улици покрити с трупове“ и др. от този род носят
допълнителен риск поради всяване на масови
страхове и паническо поведение. Паниката има
две посоки на развитие: тя или ще доведе до хаос
поради неконтролирани страхови реакции, или,
ако след някакъв период се види като
неоснователна, може да породи реакция на бунт
срещу мерките и онези, които са ги въвели.

НОЩ следва стандарт на комуникация, но това не
му пречи да прави изявления в по-свободен и
драматичен език с употреба на изрази като „чували
с трупове“, „като броим труповете“, „трупове по
улиците“ и пр. Те се подкрепят или подсилват от
подобен обичаен стил на премиера Борисов, който
също говори за катастрофи и трупове по улиците.
(Езикът на пандемията си заслужава да бъде
изследва специално.)
РИСКОВЕ

Четвърто, при отсъствие на стратегия за публична
комуникация изказванията на НОЩ не се
обвързват с цел, конкретни задачи, ресурси, време
и не водят до контролиран през такава целевопроектна схема език. Това води до риск от
развързване на езика на институциите и
служебните лица. Разчита се на ,личния им усет за
нормализиран, разумен, умерен език и способност
за „по-човешко общуване“. Това не е достатъчно,
то е свързано и с риска системата от институции да
се види като разпиляна в действията си и
говоренето си в критична ситуация.

Отсъствието на сравнително ясно разписана
стратегия, както и варианти за развитието и, дори
да е пределно отворена поражда редица рискове:
Първо, свеждането на комуникацията до
телеграфен доклад за състоянието на нещата към
датата на пресконференцията и обявяване на нови
мерки, без яснота защо се предприемат и най-вече
в какъв график се разписват е голям риск.
Ограничаването и овладяването на пандемията
изисква активно и съзнателно включване на
широки маси. Обект на болестта е населението
(популацията, както се изразяват в НОЩ), но
тежестта на мерките се поема от гражданите. Име
сериозен риск гражданите, които са оставени без
аргументация,
рамков
стратегически
план,
съответен график и др. да отхвърлят внезапно
пакета мерки и на големи групи да не се съобразят
с него.

Пето, рискът от нерегулирано от стратегическа
схема говорене, разчитащо на страх, репресия,
подчинение на команди създава по принцип
недоверие към институциите, които и без това не
се радват на високо доверие.

ИЗВОДИ И ПРЕПОРЪКИ

Второ, като цяло пакетът мерки е ограничителен и
засяга свобода на придвижване, както е ред други
обичайни свободи на гражданите. Тези свободи са
самият живот на хората, тяхно непрекъснато
всекидневие. При отсъствие на достатъчна
аргументация и разговор, двустранен обмен и
особено идеи за график се повишава рискът
мерките да бъдат приемани просто като репресия
без особено основание. В случая НОЩ разчита
повече на страха на хората и сляпото им
подчинение, а не на съзнателен избор, т.е. обляга

Извънредното положение се нуждае от
Първо, прецизна комуникационна програма и
стратегическа схема, както в тази ситуация на
пандемия, така и при всяка особена ситуация,
която разчита на публична подкрепа и включване.
Второ, нужен е, по-нататък, развит аргументативен
език, който наред с „какво“, казва и „защо“, както и
„докога“, до наличие на „какви“ условия. Трайната
употреба на черен, графичен, експресивен език
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противореачи на самата идея за рационална
политика.
Трето, езикът на конкретните съобщения трябва да
е език на солидарното действие, а не на
командите, репресията. Самата ситуация изисква
повишена солидарност, тя разчита на граждани, а
не на лагерни комсомолци.
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