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Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. 
Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от РискМонитор и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява 
официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Фонд Активни граждани България. 
Проектът „Рискове за сигурността. Към дълбока реформа на институционалните политики“ се изпълнява с финансова подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия 
по линия на Финансовия механизъм на Европейското икономически пространство  в размер на 167800 евро.. Основната цел на проекта е да помогне за решителна 
реформа на политиките за сигурност и настройване на релевантните институции към модерен тип оценка на рискови фактори и превантивни действия. 
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Устойчивост (resilience) 

 

ТЕМА 

Тема на този Policy Brief е понятието за 
устойчивост (resilience). 

ОБЕКТ И КОНТЕКСТ 

Устойчивостта е капацитет за редукция на 
рискове, както и за сравнително бързо 
възстановяване в случай на значителни загуби при 
неблагоприятно събитие. Устойчивост, както и 
противоположността му, уязвимост, е сравнително 
нов термин в рисковото мислене. Той няма 
интересни социологически измерения. Произходът 
му остава свързан повече с политики, предимно 
политики по редукция на рискове. И двата термина 
са част от език, който се произвежда от policy 
центрове на големи международни организации – 
както например корупция, човешка сигурност, 
добро управление и т.н., които не намират място в 
теоретичната социология или политическата 
философия. Тази особеност дава бюрократично-
политическа защита на подобни термини и ги 
предпазва от по-строга научна проверка. 

ОСНОВНИ ИДЕИ 

На български устойчивост има както 
значенията, дадени в това определение, така и 
значения, свързани с политики на развитието. 
Значението, което се има предвид тук, е превод на 
английската дума resilience, докато терминът, 
отговарящ на устойчивостта, свързана с развитие, е 
sustainability. Устойчивост в смисъл на sustainability 
има дългогодишна история в международни 
организации, особено ООН и неговата ПРООН 
(Програма на ООН за развитие, UNDP). Този термин 
също няма особен социологически смисъл, а се 
отнася директно до политиките на развитие. Има 
случаи, в които двата термина се припокриват. Но 
пряко свързан с рисковото мислене е resilience. В 

контекста на обсъждане на политики по редукция 
на риск двата термина трябва да се разграничават. 

Устойчивост в смисъл на sustainability е 
непрекъснато развитие. Прекъснатост на дадено 
развитие може да настъпи, ако то доведе до 
събития, условия, фактори, които правят 
невъзможно или нежелано продължаването му. 
При тази ориентация към бъдеще, устойчивостта e 
класически дефинирана с референция към бъдещи 
поколения: „Устойчиво развитие е развитие, което 
отговаря на нуждите на настоящето, без да прави 
компромиси по отношение на способността на 
бъдещи поколения да посрещат своите нужди“ 
(The Brundtland Commission, 1987). При 
разнообразни вариации в схващанията за 
устойчивост, тази изходна дефиниция остава в сила 
и днес. Основният момент в нея се свежда до 
оценка на дадени развития от гледна точка на 
бъдещи състояния, до които те самите ще стигнат. 
В този план парадигмата на устойчивото развитие 
отделя три основни измерения – общество, 
икономика, околна среда. 

Добър пример са екологичните проблеми, 
които възникват в индустриалното развитие: 
дадени индустрии произвеждат неустойчиво 
развитие, тъй като пораждат екологични 
проблеми. Катастрофи като Бопал или Чернобил са 
пределната демонстрация на неустойчиви 
политики на развитие. Те не могат да бъдат 
продължавани отвъд дадена точка, тъй като цената 
за тях става твърде висока. Не е трудно тази посока 
на мислене да се обвърже с рисковото мислене. 
Катастрофите мотивират рисковата социология на 
Улрих Бек, която поради това губи от 
социологическия си характер за сметка на 
засилена policy ориентация, свързана с 
климатичните промени и ядрената енергетика. 

По-пряко свързаната с политики по 
редукция на рискове е идеята за устойчивост в 
значението на resilience. Тя не е обвързана пряко с 
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образи на развитието и трябва да се разбира много 
широко. За разлика от устойчивото развитие 
(sustainable development) устойчивостта в смисъла 
на resilience няма една основополагаща 
дефиниция. Това не е непременно дефект на 
устойчивостта (resilience), свързана с рискове, тъй 
като цялата проблематика на рисковете е 
изначално многообразна. Но самото понятие, 
извън интелектуалното си съдържание, има ред 
проблематични policy импликации. 

Преди всичко то се мисли по отношение на 
уязвимост, като противоположност на уязвимост, 
тоест продукт е на отрицание на уязвимостта. На 
второ място, липсата на ясен социологически 
смисъл го прави прекалено гъвкаво и вариативно, 
доближава го до всекидневния език и 
политическото говорене. На трето, устойчивостта 
има емпирична валидност в развити общества, 
които инвестират в нея, в своята стабилност. Но те 
правят това по естествен начин, без да имат 
специфични политики и програми за устойчивост. 
Това е момент в политическата форма на развитите 
общества и е органична част на управлението им. 

За страни като България, която има ниски 
до средни нива на развитие, постигането на 
устойчивост в основни сфери предполага висока 
обществена популярност и подкрепа за политики 
по редукция на риск. Те са въпрос на 
неопределено бъдеще, тъй като изискват високи 
нива на развитие, съответна култура на рефлексия 
и артикулация на рисковите теми и готовност за 
политически действия далеч отвъд настоящите 
нива на рационалност. 
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