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Рамка за превантивни действия при управление
на бедствени ситуации,
по-конкретно от епидемични ситуации от типа SARS, MERS, Ebola и др.,
както и грипни пандемии и пандемията SARS-CoV-2
ако се прецени, че публичната информация не е
риск за националната сигурност. Въпреки че
контекстът
на
би-полярния
модел
на
структуриране на международната среда вдига
праговете на засекретяване по-високо от
разумното и нормалното, редица действия в
Европа и САЩ остават открити за наблюдение от
медиите. Пример е изстрелване на спътници с хора
в началото на 60-те години на ХХ век.

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.

След 1990-та година и разпадането на СССР
праговете на секретност падат постепенно до нива,
при които става възможно „разузнаването“ да се
секуларизира по един по-радикален начин. Самата
държава не е в състояние да поддържа
разузнавателен апарат, който да покрива всякакви
– и с растящо разнообразие – рискове. Нещо
повече, още през 1991 година става известно и
доста се дискутира, че президентът Буш-старши
възлага на частни агенции разузнавателно задачи
във връзка със процеси в Близкия изток.

Още преди тези законодателни актове
министър-председателят със заповед създава
Национален оперативен щаб (НОЩ), на 26
февруари 2020 година, чиито мандат е определен
в заповедта по следния начин: Да организира,
координира и наблюдава всички действия на
компетентните
органи
във
връзка
с
предотвратяването на разпространението на
COVID-19, както да събира, обобщава и анализира
цялата ситуация, свързана с разпространението на
COVID-19, и да информира медиите и
обществеността.

По този начин границата на секретност се
измества значително. Това е свързано е с
парадигмалната промяна в преживяването – и
възгледите, теориите, политиките – за сигурност.
Студената война налага милитаризирано схващане
за сигурността, което редуцира политиките за
сигурност до защита на територия. Промяната след
1990 въвежда отворено разнообразие на рискове,
в което военната защита присъства като един риск.
В полето на политиките навлизат рискове за
сигурност, които се обвързват с екология, финанси,
икономика, етно-конфликти, религия, тероризъм,
енергетика, публично здравеопазване и много
други.

ОБЕКТ
Обект на този policy brief е дейност, която
ще наречем „разузнаване за риск“, risk intelligence..
КОНТЕКСТ
Освен в редките случай на шпионаж, агенти
под прикритие в организирани престъпни мрежи и
други акции, които налагат строга секретност,
разузнаването е светска дейност. Тя е разсекретена
в много голям процент след края на Студената
война. В западния свят още в годините на
Студената война редица дейности не са секретни,

Управлението
на
рискове
предвид
разпадналата се парадигма на Студената война
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става въпрос, който измества рисковото
управление към по-специализирани научни
центрове, например тинк танкове, университети и
др. Рисковете имат и висока динамика на поява,
развитие, редукция и пр. Това налага по-гъвкаво
отнасяне към рисковата проблематика и
разработка на сценарии с измерване на вероятност
от осъществяване.

Първо, наличието на експертната група,
която се нарича Национален оперативен щаб,
създадена със заповед на министър-председателя,
доста рано преди кризата да навлезе в България, е
с неясен статут, както тогава, така и по-късно. Тези
неопределености в управлението по принцип
изключват възможността за рисково разузнаване.
По начина, по който се правят, те предполагат
неговото отсъствие. Това прави експертизата
изложена на множество източници, от които тя
подбира по неясен начин, с възможност за
прибързани действия. Отсъствието на разузнаване
в случая е отсъствие на по-дълбока перспектива
върху пандемичния процес.

Тези промени текат от 30 години. В отговор
на тях страни като Великобритания и много други
западни
страни
разработват
стратегически
документи
за
управление
на
риска.
Застраховането, в един широк публичен, а не
комерсиален смисъл – добива централно значение
за всяко управление. Целите на управлението в
тази посока могат опростено да се определят като
анализ, оценка и препоръки за политика на
редукция на риск. Тези цели предполагат наличие
на специализирани в рисковата проблематика
интердисциплинарни групи. Подобни групи обаче
не се създават в България. Много редки са
примери на рисково мислене в неправителствени
или университетски среди. Техните продукти от
никого в управлението не се ползват.

(Далеч сме от идеята да критикуваме в този
случай, НОЩ се справя добре, особено предвид
ситуацията по света.)
Второ, остават неясни източниците на
информация за НОЩ извън България, а оттам
възниква и неопределеност относно динамиката, в
която България е вписана. В случая с пандемията
може би е преценено за достатъчно да се ползва
информация от Световна здравна организация и
някои доказани информационни сайтове. Но СЗО
не се доказа като добър мениджър на информация
в ранните стадии на пандемията. Тя не може да
замести национални политики в подобна ситуация.
Това дава по-надеждна база на НОЩ. Но рискът в
други подобни ситуации да се действа прекалено
на тъмно, без яснота за планиране на бъдещи
действия е много висок.

Липсата
на
рисково
разузнаване,
разузнаване за рискове, risk intelligence, пролича
много добре и в пандемичната ситуация след
февруари 2020. Обявява се напълно ненужно и за
пръв път в новата история „извънредно
положение“. „Закон за мерките и действиятва….“ В
същото извънредно положение се гласува 10 дни
по-късно. Национален оперативен щаб е създаден
доста по-рано, в края на февруари. Той не е рисков
разузнаване.

Трето, отсъствието на рисково разузнаване
изолира страната от по-широк, дори глобален
информационен процес, в който се обсъждат
повече възможности на база свидетелства и се
лансират сценарии и хипотези с несигурна
валидност. Но тази фонова риск-анализаторска
работа е предпоставка за рационални решения и
избор между алтернативи. Подобни структури с
интелектуални задачи са присъщи на банки,
инвестиционни къщи, фондове и др. Тяхното
отсъствие в други области на риск само по себе си
вдига рисковете.

РИСКОВЕ
Отсъствието както на особена управленска
култура по рисково разузнаване, така и
професионални интердисциплинарни групи, а
също накрая регламентирана обвързаност с
институции води до много рискове. С други думи,
отсъствието на разузнаване за риск е само по себе
си висок риск.
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ИЗВОДИ И ПРЕПОРЪКИ

Трето, държавата трябва да инвестира
неголеми суми в изследователски центрове, НПОта с профили на тинк-танкове за осъществяване на
рисково разузнаване. Те, на свой ред, трябва да
изнасят в публичния свят рисовата проблематика,
тя да бъде обсъждана, анализирана, оценявана,
приемана и отхвърляна. АС други думи
разузнаването за риск трябва да стане интегрална
част от различни специалности, които се
преподават в университетите на страната.

Рисковото разузнаване е термин, който се
ползва от 1980-те години на ХХ век в бизнес среди.
Като други подобни инвенции, той е моден и може
да добие повече популярност поради звученето си.
От друга страна, рисковото мислене по принцип е
мислене за бъдещи неблагоприятни възможности,
така че рисково разузнаване може да бъде и
излишна
конструкция,
повтаряща
вече
съдържащото се в мислене за риск.

Четвърто, разузнаването за риск трябва да
породи и различни модели на управление на риск,
както и на кризи от типа на пандемичната криза.

Тук обаче се има предвид (а) разкриване на
рискове, които не са смятани за риск, (б)
наблюдение на процеси и техни динамики с оглед
идентифициране на растящ риск (в) организация
на потока на информация в общи международни
мрежи за идентификация, анализ и оценка на риск,
(г) интегриране на ресурси по тези дейности, (д)
разработка на сценарии и тяхната оценка във
вероятностни термини. Това е експертна
интелектуална дейност с много широк обхват, без
Първо, необходимо е създаване на
„разузнаване за риск“. Рисковете днес не са
локална, национална реалност, те са наднационални, в много случаи, както коронавирусът
глобални. „Разузнаване“ по тези въпроси означава
звена за набиране и обработка на информация,
споделяне с други страни, анализ и оценка.
Подобно „разузнаване“ може да бъде осигурено от
неправителствения сектор много по-добре,
отколкото от бюрократичната машина на
държавата.
Второ, трябва да се развие не
бюрократична структура, която да носи табелката
на разузнаване за риск, а по-мащабна
институционална култура, която да обхване както
държавни, така и местни институции на властта.
Рисковото разузнаване трябва да се развие като
концептуална парадигма, с която да работят
разнообразни институции. Всичко това обаче
предполага поддържане на висока експертноинтелектуална динамика, в противен случай ще
бъде удавено в бюрократични инерции.
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