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Abstract: The paper discusses imminent risks for European Union, namely the current Covid-19 pandemic, illegal
migration, terrorism, climate change as contexts, within which the concept of resilience is being socially constructed.
Theoretical analysis is undertaken for the identification of a list of indicators, which can be used for measurement of
resilience. The list includes: resistance (the magnitude of shock the system can a bsorb and remain stable), adaptability
(the degree to which the system is capable of self ‐organization), and improvability (the degree to which the system can
build capacity to learn and adapt). Finally, a definition of resilience is proposed. It will be used for further exploration
of resilience to migration flows in EU border areas.
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УВОД
Понятието “издръжливост” (resilience) в контекста на управление на кризи започна да
навлиза широко при стратегическото планиране и управлението на сигурността, като
тенденцията е очевидна в последните 10 години 119. Това развитие е част от еволюцията в
осмислянето и социалното конструиране на политики за сигурност 120. Докато до края на
миналия век правителствата и съответните структури се подготвяха за кризи по един
сравнително реактивен начин, тенденцията вече се обръща, и много от западните държави
предпочитат да планират стратегиите си с фокус върху бъдещето. Въпреки че на този етап
новата концепция за “издръжливост” е гъвкава и се разбира и прилага по различен начин
различава от отделните държави, тя все пак има общи характеристики и индикатори, които
могат да бъдат проучвани и измервани.
Основни рискове пред Европейския съюз в обозримо бъдеще
Има няколко основни проблема, с които Европейският съюз ще се наложи да се сблъска
в близко бъдеще, или пред които е изправен в момента. Списъкът не претендира за
изчерпателност, но обхваща очевидни и добре известни проблеми, които могат да бъдат
изследвани.
- Пандемията от Covid-19
Към момента на съставяне на този анализ (октомври 2020), глобалната пандемия от
Covid-19 засяга Европа особено тежко, предимно в икономически аспект 121. Суровите
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рестрикции, наложени с началото на втората вълна на разпространение на заразата, сви
осезателно икономическото развитие на практически всички държави в Европейския съюз, и
постави под въпрос съществуването на множество важни сектори. Тъй като икономиката по
дефиниция работи предимно с точни числа, икономическият аспект на кризата ще може лесно
да бъде измерен, анализиран и систематизиран когато тя приключи. До тогава обаче са
поставени под заплаха от фалит множество малки и семейни бизнеси, основно в туристическия
бранш, като това ще увеличи натиска върху свързаните сектори - транспорт, производство на
храни, определени услуги.
- Нелегална имиграция
Нелегалната имиграция беше във фокуса на общественото внимание като основен
проблем сравнително до скоро. Тя може да се разглежда предимно като обществен и
политически проблем, тъй като предизвиква трусове именно в тези обществени области. На
практика обаче има много европейски държави, които успяват да се облагодетелстват от
имиграцията (била тя легална или нелегална), и да интегрират успешно мигрантите в
собствените си общества. От друга страна друга група държави, предимно в централна и
източна Европа, които нямат опит с подобни социални феномени, се чувстват заплашени от
“нашествениците”, а много политически партии (предимно с национал-популистки уклон) се
възползват от обществените страхове и успяват да нагнетят допълнително напрежение с
негативна реторика.
Така поставен, проблемът трудно може да се разглежда едностранно, още повече заради
противоречивото му естество и силни обществени нагласи. Миграцията води след себе си
възможността за друг проблем:
- Тероризъм
Тероризмът стана общоевропейски проблем през 21 век, когато свободното движение на
хора, капитали и идеи се превърна в рутинно ежедневие. Това обаче повиши и външните
рискове не само за Европейския съюз, но и за всички държави в Европа, тъй като направи
възможно проникването на елементи, които се противопоставят на западните ценности и ги
смятат за заплаха.
Европол прави заключението 122, че последните терористични атаки в ЕС демонстрират
намерението и способността на определени екстремистки групировки да причинят масови
жертви на градското население в опит да предизвикат широка публичност. Внимателно
планираните атаки продължават да демонстрират повишената заплаха за ЕС от екстремистко
малцинство, базирано оперативно в Близкия изток, в комбинация с мрежа от х ора, родени и
израснали в ЕС, често радикализирани за кратко време, които са се доказали като желаещи и
способни да действат.
От своя страна Европейската комисия коментира, че заплахата за гражданите на ЕС от
екстремистки групи остава висока; като успоредно с това нараства и заплахата от насилствен
десен екстремизъм. Институциите могат да се окажат обект на хибридни атаки от страна на
държавни и недържавни участници, чрез комбинация от физически атаки, кибератаки и
кампании за дезинформация, опитващи се да радикализират политическия наратив.
Физическата и цифрова инфраструктура, предоставяща голямо разнообразие от услуги,
необходими за ежедневието (например енергетика, транспорт, здравеопазване, финанси и др.),
122
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е все по-взаимосвързана; следователно трябва да бъде защитена и устойчива както срещу
физически, така и срещу кибератаки, които имат потенциал да предизвикат каскадни ефекти,
умножаващи първоначалното действие.
- Климатични промени
Промените в климата сравнително бързо се превърнаха от противоречива в широко
приета теория, и съответно - в опасност на която трябва да се противодейства. Дефинирани са
няколко потенциални заплахи123:
1) Високи температури. При непрекъснато повишаващи се температури, съществуват
рискове за населението, особено за рисковите групи, и в бъдеще могат да се наблюдава
повишена смъртност в летните месеци. Ще бъде нарушено и биоразнообразието заради
смущения в хранителните вериги, адаптивността на растения, животни и насекоми. Възможни
са също необичайни суши, както и увеличаване на някои пустинни региони
2) Водни ресурси. Очаква се изменението на климата да повлияе на водните наличности
и да увеличи недостига на вода в цяла Европа. Вече се наблюдават промени в речните потоци,
със спадове в Южна и Източна Европа и увеличения или сезонни промени в други региони.
3) Наводнения, суши, свлачища и други. В по-голямата част от Европа по-малко валежи
през лятото и повишаване на температурите ще доведат до по-чести и интензивни летни суши.
Средиземноморският регион вече изпитва тези ефекти и се очаква през следващите
десетилетия да страда от по-екстремни суши, заедно с други региони, като Централна Европа.
По-големите суши, горещи вълни и засушавания в по-голямата част от Средиземноморския
регион ще увеличат вероятността от големи пожари, което може да засили разрастването на
пустинните региони. Понастоящем дори местата, които не са податливи на пожари, могат да
изпитат тази катастрофална опасност и да станат рискови зони.
4) Повишаване на морското равнище. Морското равнище плавно се повишава през 20ти век и тенденцията се ускорява през последните десетилетия. Това се дължи най-вече на
топлинното разширение на океаните в резултат на затопляне, но и на допълния приток на вода
при топенето на ледници. С повишаването на глобалните температури бреговете ще станат поуязвими от наводнения и ерозия. Около една трета от населението на ЕС живее на 50 км от
брега и тези области генерират над 30% от общия БВП на Съюза. Икономическата активност,
развивана в рамките на 500 метра от европейските брегове възлиза на 500-1000 милиарда евро.
Повишаването на морското равнище, заедно с други прогнозирани ефекти от изменението на
климата, като промени в динамиката и енергийното разпределение на водите или върху
честотата и интензивността на бурите, ще увеличат риска от наводнения и ерозия в
крайбрежните райони, със значителни последици за хората, инфраструктурата, бизнеса и
природата в тези области.
Основни индикатори на издръжливостта
На базата на практиките при управление на кризи, последствията от тях и историческия
опит, могат да бъдат изведени три основни индикатора, които могат да бъдат изследвани
когато опитваме да дадем дефиниция за издръжливостта:
- Съпротивление (resistance)
123 Вж. European Commission. 2020. Adaptation to climate change. https://ec.europa.eu/clima/
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Обикновено под “съпротивление” повечето анализатори разбират степента на шок, която
системата може да поеме и да остане стабилна. Тази дефиниция е достатъчно точна, за да се
използва в много други сфери извън управлението на кризи, и е почти универсална.
Интуитивно, това е и основният елемент, върху който биха се съсредоточили усилията в
повечето случаи, а кратка историческа справка показва, че в миналото се е действало основно
на този принцип. Всички обществени, социални, икономически и военни системи са
подготвяни да понесат бъдещи шокове, но не се е правело достатъчно за планиране в бъдещето
отвъд кризата.
Съпротивлението на системите може да бъде измерено сравнително лесно, и обикновено
това се прави след кризи и сътресения. Най-ниската точка в състоянието на системата е
основен фактор в случая, и показва доколко пагубно е било външното влияние, и колко бързо
системата е възстановила работата си.
- Адаптивност (adaptability)
Адаптивните системи се отличават със своята способност да се самоорганизират под
влияние на различни събития или стимули. Подобен тип системи са отворени, и са в състояние
да адаптират поведението си според промените в околната среда или в части от самата
система. Те могат да търсят промяна не просто под влияние на външни фактори, но дори при
очакване на външни влияния.
Повишаването на адаптивността е сложен процес, който отнема време и стратегическо
планиране, тъй като взема под внимание бъдещи процеси, състояния и събития. При
измерването на този показател могат да се вземат предвид и други елементи на системата - до
колко тя е гъвкава спрямо промени в средата, както и да се вземе под внимание поведението
при предходни стресови ситуации.
- Подобряемост (improvability)
Адаптивните системи имат свойството да изграждат капацитет за подобрение и
адаптиране към бъдещи промени в средата. Тук вече имаме ясен фокус върху планиране на
бъдещето, при което се вземат предвид както положителни, така и негативни бъдещи събития.
Оценка на този показател е възможно да се направи на базата на капацитета за стратегическо
планиране, както и оценки на предходни кризи, и търсене на подобрения в процеса на
възстановяване.
На практика това е и един от най-важните показатели в контекста на издръжливостта,
тъй като обхваща не само процеса на възстановяване, но и различните действия, които се
предприемат за да бъде подобрен този процес.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
На базата на казаното дотук, можем да се ангажираме със следната дефиниция за
понятието издръжливост: това е способност за колективни действия в лицето на неочаквани
екстремни събития, които нарушават нормалните условия на работа. Тези колективни
действия включват предварителна подготовка, първоначална реакция на кризата, и
възстановителен период, но в същото време и изграждане на капацитет за приспособяване
към променяща се среда и повишена несигурност.
Следва да се направи и уговорката, че концепцията за издръжливост тепърва настъпва в
стратегическото планиране на много институции и държави, и е много вероятно да настъпят
промени в начина, по който тя се осмисля и интерпретира. Моделите дори в най-развитите
- 129 -

PROCEEDINGS OF UNIVERSITY OF RUSE - 2020, volume 59, book 5.2.

страни са в процес на постоянна трансформация и практически не могат да бъдат заимствани
и копирани. Системите за управление при кризи във всяка страна са функция на държавното
устройство, на конституционния ред и на дългогодишни исторически традиции, които са
уникални за всяка страна.
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