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Елементи в концептуалната основа при
подготовка на стратегическа рамка по
управление на рискове от изпълнителната власт
бедствие по-често да се употребява за природни
явления, а криза по-скоро за човешки действия. Но
това не пречи в метафориката на езика човешки
дела да се наричат бедствия, дори определени
хора да бъдат обозначавани така, сериозно или
иронично. Същото важи и за думата катастрофа.
Риск стои по-далеч от другите три, тъй като се
свързва с бъдеща вероятност, събитието още не се
е случило. Но ако се смесват времената и
катастрофа/криза/бедствие се употребяват като
бъдещи възможности, те се доближават до
третирането си като риск.

ПОВОД/СИТУАЦИЯ
Повод за този брииф е извънредното положение
във връзка с пандемията, започнала в началото на
2020 година. Народното събрание гласува
обявяване на извънредно положение и го
конкретизира по-късно със Закон за мерките и
действията по време на извънредното
положение, обявено с решение на Народното
събрание от 13 март 2020 г.
Непосредственото управление на пандемията не
бе ясно организирано и създаваше обърквания в
началото. Впоследствие се изясни, че главният
орган на изпълнителната власт в тази ситуация е
Националният оперативен щаб, който обаче не
получи
регламентиран
статут
отвъд
консултативните си функции. Решенията се вземат
от министър-председателя след консултации с
НОЩ. След като някакво решение е взето между
тях, то бива обявено като заповед на министъра на
здравеопазването.

При протичане на неблагоприятно събитие, обаче,
всекидневното говорене с тези думи се отмества от
по-прецизната им употреба. Това е неизбежно по
ред причини, на първо място самата рационалност
на действията по управление, насочени към
събитието. Властта и институциите, но и
гражданите, коментаторите и медиите започват да
се питат, например, към какво са насочени дадени
мерки и действия, какво визират – катастрофа,
криза, бедствие, опасност, риск или нещо друго.
В България случаят с вирусната пандемия SARSCoV-2 направи подобни въпроси актуални. Това
стана постепенно, в хода на изясняване на
действията на изпълнителната власт по време на
разгръщане на събитието (не е случайно, че
избягвам дотук да го наричам с някое от тези
имена и ще продължа да употребявам „събитие“).

ОБЕКТ
Обект на този policy brief е концептуалната рамка
на управление на ситуацията, в чиято основа лежи
веригата понятия катастрофа-бедствие-кризариск, както и необходимостта тези понятия да се
разграничават и съотнасят, но да се разбира в
какви граници имат своя индивидуална специфика.

Въпреки известна промяна смесването на тези
думи продължи. Най-често се употребява
смятаната за по-институционално утвърдена дума
пандемия и се избягват останалите. Те са заредени
с внушения, които институциите и НОЩ се опитват
да избягват. Понякога, обаче, се говори за здравна
криза, разпространението на вируса може да бъде
наречено бедствие за света, за някои страни
катастрофа, например Италия, Испания, региони на

КОНТЕКСТ
Във всекидневното говорене четирите думи –
катастрофа, бедствие, криза, риск – често се
смесват и употребяват като взаимно заменими,
особено първите три. Ние често наричаме дадено
събитие криза, след това казваме катастрофа, с
което поставяме акцент върху тежестта на кризата,
по-късно можем да го наречем бедствие. Думата
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САЩ като Ню Йорк. Но подобни имена, които
внушават оценки и квалификации, се избягват,
когато се говори за България.

доколкото кризата предполага праг и момент на
решение и излизане. Вечното пребиваване в криза
е бедствено състояние.

Така езикът на отнасяне към събитието „пандемия“
остава неразчленен в цялост, синкретичен. Това
изглежда не пречи на действията на НОЩ. То не
прави и впечатление като нещо съществено – поскоро би било окачествено като несъществено – на
пресконференциите на НОЩ.

Трето, при неяснота за разликата между риск и
криза, може да се управлява криза без се
изпревари нейното развитие и да се стигне до
управление на риск.
В този случай може кризата да изпревари
дотолкова мерките, с които бива посрещана, че да
погълне или затисне опитите за управлението й.
При такъв сценарии от привидно/илюзорно
управление на риск, а всъщност следване на
динамиката на кризата, възможно е кризата да се
разгърне до нива на неконтролируемост и да се
превърне в бедствие и катастрофа.

РИСКОВЕ
Рисковете от смесването на термини/понятия са
различни, но се свеждат до ниска ефективност при
управлението на пандемията (или друго събитие,
към което се отнасят тези термини/понятия). Могат
обаче да се отделят някои техни страни.

Четвърто, неразграничаването може да доведе
до това да се действа като при катастрофа, в
частност панически.

Първо,
без
разграничаване
на
тези
понятия/термини,
управлението
на
неблагоприятно събитие остава принципно
объркано.

В този случай може да се приемат и прилагат
свръх-ограничителни мерки, или обратно, като се
прецени, обикновено несъзнавано, че елементи в
събитието са извън контрол. В този случай може да
се окаже, че се прилагат едни и същи мерки за
различни измерения в динамиката на събитието.

Преди всичко се работи с неясна представа и
планиране във времето, трудност и хаос в
изграждане на график. Това положение особено се
влошава, ако събитието има усложнена структура,
за него се знае много малко, виждат се само
външни прояви, но не е разбрано в дълбочина от
страна на своите причини, обхват, динамика и пр.
Например при развитие пандемията в желанието
си да намерят бързо решение на проблема
политици или медицински аматьори, или просто
редови граждани прибягват до опасни решения,
прибързано лансиране на медикаменти и пр.

Пето, без разграничаване и вторично съотнасяне
на
тези
термини/понятия
се
затруднява
изграждане на рационална схема за планирани
действия на институциите.
Действията като цяло са без ясно ориентири,
трудно е да се каже кое, кога и защо се прави.
Възможно е да се породи хаос или да се вземат
решения, които да влошат ситуацията. Например
при управлението на пандемичната ситуация в
България след месец и половина много строги
мерки властите решават да вдигнат мерките почти
внезапно. В този конкретен случай не е ясно
основанието за решението – при какви критерии за
подобрена ситуация са вдигнати ред ограничения,
надеждно и устойчиво ли е решението. Найвероятно не е, тъй като премиерът заяви на третия
ден, че ако заразяването се качи до над 100 човека
на ден, мерките се връщат. Това подсказва, че
решението е взето експериментално. Но дори това

Второ, възможно е мерките, които се прилагат да
се мислят като управление на риск, но на практика
да са предимно реактивни и да представляват
бягане след динамиката на събитието.
В такъв случай събитието винаги ще изпреварва в
развитието си мерките, те винаги ще изостават
след него. Може и никога да не го догонят и
изпреварят, тоест никога да не станат управление
на рискове, свързани с бъдещи състояния. Това
състояние на нещата би превърнало кризата в
постоянна. Постоянната криза, обаче, не е криза,
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да е така, то трябва да става планирано, т.е. да е
ясно, че поради неопределеност се планира
експериментално вдигане на ограничения.

на своето развитие, в която се включват хоризонта
и възможностите за изход чрез решения.
Риск е (неблагоприятно) събитие, което може да
протече в бъдеще, като условията за протичането
му се поддават на управление.

Шесто, публичната комуникация се затормозва
значително, ако гражданите не са наясно с какво
институциите се занимават, с катастрофа, криза
или риск.

Тези понятия/термини изискват по-дълбоко
разчленяване. В този си вид те са дадени само чрез
абстрактни дефиниции, които очертават посоки и
показват, че става дума за модуси на събития, а не
за различни събития.

В ситуацията на пандемия доверието и активното
отговорно
включване
на
гражданите
е
необходимост, без която би настъпил хаос.
Властите не могат да управляват с команди, трябва
им съдействие. Но те няма да го получат, ако не
знаят какво и защо се прави, а именно такава
неяснота възниква, ако не се правят разлики.
ИЗВОДИ И ПРЕПОРЪКИ
Институциите, които управляват неблагоприятно
събитие със значителен магнитуд трябва да
разграничават понятията/термините по оста
катастрофа-бедствие-криза-риск. Може да се
приемат различни дефиниции и разграничения.
Съществено да се знае (да се приеме), че четирите
понятия/термина не се отнасят до различни
„неща“ – събития, процеси, обекти структури с
овеществени характеристики – а до перспективи
към едно и също събитие, до модуси на
разбирането му. Оттук следва да тръгне и
определянето им, не само с цел постигане на
повече яснота, но и с по-далечната и съществена
цел по разработване на парадигма на управление
на риска.
Катастрофа
е
събитие
(извънредно
неблагоприятно, както и самата дума в
непосредствените си подсказва), което се
наблюдава откъм своя финал, или от гледна точка
на окончателните и необратими свои страни.
Бедствие е събитие, погледнато в перспективата
на своята природна характеристика, на своята
натуралност/натурализираност, дори то да е
произведено от човека.
Криза е събитие, видяно в своята времева
протяжност, тоест от гледна точка на динамиката
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