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Резюме: Статията предлага анализ на текущото състояние на кризата “Covid-19” и излага хипотезата, че процесът на нейното овладяване,
освен взимането на правилни решения от страна на изпълнителната власт, зависи основно от
осъзнаването на личностния принос на индивида.
При неговото осъществяване се постига адаптация на индивидуалното и масово съзнание, което
формира необходимото поведение за овладяване
на кризата. Следователно осъзнаването на личностния принос задейства всички процеси на промяна и адаптация в социума по време на криза.
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Abstract: This article provides analysis of the current state of the crisis “Covid-19” and suggests
that the process of response and management, besides taking right decisions by the State, depends
primary on the Personal Awareness for Contribution of the Individual. It’s implementation bring to
adaptation of the individual and mass conscious-

Всяка една криза поставя на изпитание
индивида, социума и държавността като основни градежни елементи на човешкото съществувание. В голяма степен това изпитание се изразява в
личностното осъзнаване на индивида и колективния принос на обществото, необходим за нейното
овладяване. Индивида има изявената склонност да

ness, which forms the necessary behavior to deal
with the crisis. Therefore, the Personal Awareness
for Contribution triggers all processes of change
and adaptation in society during a crisis.
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разчита прекалено много на решенията на държавата, но трябва да осъзнае, че неговата роля и адаптацията на неговия принос е от ключово значение
за по-бързото и успешно излизане от кризата.
Войната като криза например, моделира приноса на участващите в нея хора, като път към свобода и градеж на обществото, бедствията и извън3

редните хуманитарни ситуации отзовават помощ,
доброта и съпричастност в населението, здравните кризи, като настоящата “Covid-19”, изпитват
ценностната система на цялото общество.
Историята многократно доказва, че кризата може да бъде разрешена само с обединяването на масовото съзнание в един цялостен принос,
който променя поведението и има силата да влияе върху процесите. Това става когато разглеждаме в кризата възможността (каквото е и нейното
друго значение като символ в японския език) с
която разполагаме за нейното овладяване. Тя се
изразява в това, приносът на всеки индивид в социума да бъде преосмислен, отчитайки влиянието на променената среда, в посока „моят принос
за овладяване на кризата“.
Настоящата криза “Covid-19” е най-актуалния и ярък пример за необходимостта от такава
промяна на приноса на всички нива на социалното съществуване: в личностния живот на човека,
в обществото, бизнеса и държавата.

Разработката има за цел да направи анализ
на текущото състояние на кризата, да анализира промяната в индивидуалното и масово съзнание на хората, и да защити хипотезата, че
процесът на нейното овладяване, освен взимането на правилни решения от страна на изпълнителната власт, зависи основно от осъзнаването на индивида за неговия личностен
принос към кризата.
За да бъде ясно проследен този процес, следва да се разгледат етапите и ролята на възникване и информиране за кризата, да се направи оценка на нейното влияние към настоящия момент, да
се разгледат решенията, които взима държавата
и въз основа на всичко това да се отчете и докаже ролята на индивида, и осъзнаваният от него на
личностен принос, като най-силен и ефективен
инструмент за промяна на поведението в посока
овладяване на кризата.
Схематично този процес може да бъде представен по следния начин:

Фиг. 1. Процес на осъзнаване и адаптация на личностния принос
4

ВЪЗНИКВАНЕ НА КРИЗАТА
По своята същност кризата представлява заплаха за жизнено важните интереси на държавата, като може да има национален и международен
обхват. В Република България, понятието „криза“
се разглежда като „нестабилност в политическата
и обществената сфера, предизвикваща рязка промяна на установеното състояние на икономиката
и обществения живот“1. Ако една криза не може
да бъде овладяна със собствените сили и средства
на държавата или се характеризира с мащабен интензитет и времетраене, тя прераства в хуманитарна криза. Следва да отбележим, че настоящата
криза “Covid-19” притежава всички предпоставки да се превърне в хуманитарна криза.
ИНФОРМИРАНОСТ ЗА КРИЗАТА
Първото условие за овладяване на кризата е
необходимостта от непрекъсната, своевременна
и ясна информираност за нея. Тази информация
трябва да се добива чрез методите на науката
и да се разпространява чрез средствата за масови
комуникации.
Ролята на държавата в този процес е изключително голяма от гледна точка на стратегическите комуникации. Те следва да бъдат насочени
максимално към предоставянето на пълна картина за кризата и нейното влияние, на всеки един
индивид, чрез утвърдените източници за кому-

никация, за да се избегне принципа на хаотичната
информираност на индивида.
Съществено внимание следва да бъде обърнато и на така наречените „фалшиви новини“
(fake news), които подвеждат и отправят неверни
послания към обществото, с цел от една страна
генериране на повече трафик към тях, а от друга
за манипулация на общественото мнение и моделиране на грешни нагласи.
За да може индивида да осъзнае своя личностен принос, е необходимо стратегическите комуникации да бъдат насочени и към съпреживяване
на емоциите и поведението, в лицето на личния
пример. Тоест индивида трябва да „види“ своя
принос през очите на другите хора, които вече са
го осъзнали.
АНАЛИЗ И ОЦЕНКА НА ВЛИЯНИЕТО
НА КРИЗАТА ВЪРХУ ИНДИВИДА,
СОЦИУМА, БИЗНЕСА И ДЪРЖАВНОСТТА
Настоящата разработка предлага анализ на кризата (към настоящия момент –
14 април 2020 г.) разработен по метода SWOT
Analysis2(Strengths, Weaknesses, Opportunities,
Threats), който по правило има за цел да очертае
основните силни и слаби страни на ситуацията,
възможностите и заплахите, които произтичат от
нея, както следва:
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Фиг. 2. SWOT анализ на кризата “Covid-19”
Нека обобщим основните резултати и съответните изводи от направения SWOT анализ:
Основните слаби страни на кризата
“Covid-19” са високата смъртност, липсата на
ефективно лечение, интензивния процес на зараза,
ограничения капацитет на здравната система, разрушаване на нормалната бизнес среда и подкопаване на държавността.
Те очертават основните заплахи, които се
изразяват във високия ръст на заболели и починали хора, срив на здравната и икономическа система, ръст на самоубийствата и психотравмите в
обществото, гражданско неподчинение и последващи военни конфликти, срив на държавността,
разпад на Европейския съюз.
Заплахите, които извежда анализа, са много големи. Те не могат да бъдат пренебрегнати с
оглед осигуряване нормалното и удобно функциониране на общество, тъй като то само по себе
си е невъзможно в условия на хуманитарна криза.
Следователно се налага да се използват
силните страни, с които разполагаме в кризата, а именно обединеността и финансовия ресурс
на Европейския съюз, наличните държавни, научни и производствени ресурси, доказаните успеш6

ни предпазни мерки за ограничаване на заразата
и най-вече - взимането на адекватни решения за
всичко това от страна на държавата, и по-точно от
изпълнителната власт.
Те ще спомогнат за реализация на възможностите за овладяване и излизане от кризата, като основна от тях е намирането на ваксина. Следователно, докато няма предоставено решение от
гледна точка на медицинската наука (ваксина), е
необходимо да се прилагат всички мерки за ограничаване на разпространението на вируса. Ако
те не бъдат приложени, ще се реализират заплахите, изведени в анализа.
РЕШЕНИЯ НА ДЪРЖАВАТА
Със заповед № Р-37/26.02.2020 г. на Министър-председателя на Република България беше
сформиран Национален опертивен щаб, който
следваше 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, както и да има задължението да информира ежедневно медиите и обществеността.

По време на извънреден брифинг в Министерски съвет късно вечерта в събота, 07.03.2020
г., беше обявено, че са засечени първите положителни проби за коронавирус у нас.
В процеса на развитие на кризата, от страна
на изпълнителната и законодателната власт бяха
взети голям брой решения, целящи овладяване на
кризата, като от една страна, мерките бяха насочени към защита на индивида, чрез социална изолация, а от друга към функциониране на бизнеса
и икономиката в условията на настъпилата криза.
На 08.03.2020 г., на основание препоръки от
Националния оперативен щаб и проведено заседание на МС, със заповед № РД-01-117/08.03.2020 г.,
в областите Габрово и Плевен бяха преустановени учебните занимания, детските и женски консултатции, профилактичните прегледи, имуницазии,
приеми ипровеждане на планови оперативни дейности и свижданията във всикчи лечебни заведени,
посещенията в детските ясли и детксите градини.
В допълнение бяха преустановени всички масови
мероприятия, вкл., спортни и културни в които се
събират много хора на закрито, като в последствие,
със заповед № РД-01-124/13.03.2020 г. бяха въведени противоепидемични мерки на територията на
Република България, целящи социална дистанция.
На 13.03.2020 г., поради усложняването на
епидемиологичната обстановка в страната, Народното събрание прие Решение за обявяване на
извънредно положение върху цялата територия на
Република България, считано от 13 март 2020 г. до
13 април 2020 г.;
Със заповед № РД-01-127/16.03.2020 г., считано от 00.00 часа на 18.03.2020 г. беше забранено
влизането на територията на Република България
на чужденци от страни с значителен брой регистрирани случаи на заразени с COVID-19, като в
последствие със заповед № РД-01-130/17.03.2020
г., беше въведено поставянето под карантина за
срок от 14 дни на всички български граждани,
които пристигат от тези страни.
На 23.03.2020 г., Народното събрание прие
Закон за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г., а на 3 април 2020
г., Народното събрание прие Решение за удължаване на срока на обявеното извънредно положение с Решение на Народното събрание от 13 март
2020 г. извънредно положение върху цялата територия на Република България до 13 май 2020 г.

Към момента, действат значителни ограничения - като забрана за напускане на областен град
или влизане без основателна причина, забрана за
посещение на паркове и градини, забрана за събиране на повече от двама възрастни и др., като считано от 12.04.2020 г., беше въведено задължително носене на маски на обществени места.
Правителството обяви няколко първоначални мерки за адресиране на икономическата криза, породена от пандемията на коронавируса, като
първоначално от нея бяха засегнати само няколко
сектора, директно затворени със заповед на министъра на здравеопазването, но после кризата се
разпространи в повечето сектори.
На 06.04.2020 г., Народното събрание прие
Закон за изменение и допълнение на Закона за
държавния бюджет на Република България за
2020 г., съгласно който се планира 1.43 млрд. лв.
допълнителен ресурс за Националния осигурителен институт, като от тези средства 430 милиона
ще компенсират очаквано неизпълнение на собствените приходи на института заради растяща безработица, като се залага увеличение на безработицата до около 6% през 2020 г.
Основните усилия на правителството са насочени към запазване на работни места, чрез мярката 60:40, при която правителството изплаща 60%
от осигурителния доход за служителите, чиято
дейност е временно прекратена или са на непълно работно време, а работодателят, от своя страна, се задължава да изплати останалите 40% от заплатата плюс дължимите осигуровки. Освен това,
правителството предвижда безлихвени кредити до
1500 лева, както и мерки за ликвидност и банкови
кредити, като се осигурят до 700 млн. лв. за увеличаване на капитала на Българската банка за развитие, която от своя страна ще предоставя гаранции
на търговските банки, които ще отпускат кредити
на бизнеса с общ размер до 2,5 млрд. лв.
Към момента като измерители на ефективността на социалната изолация могат да бъдат използвани стойностите „Общо случаи на 1
милион жители“ и „Брой починали на 1 милион“. В таблица 1 са посочени данните към 20.00
ч. на 16.04.2020 г., съгласно сайта https://www.
worldometers.info/coronavirus/, съответно за България, която въведе социалната изолация при първите официално установени случаи и Швеция,
която отрече социалната изолация, като мярка за
овладяване на кризата.
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Таблица
1

Страна

При въвеждане
на социална
изолация

България

При невъвеждане на социална
изолация

Щвеция

Общо
случаи

Нови
случаи

Нови
починали

Общо
случаи
на 1 мил.

Брой
починали
на 1 мил.

800

53

38

2

115

5

12 540

613

1 333

130

1 242

132

Очевидно е, че съгласно показателя „Общо
случаи на 1 милион жители“, ефективността
на социалната изолация е 10,80 пъти по-висока, а спрямо показателя „Брой починали на 1 милион“ е 26,4 пъти по-висока, като следва да се
отбележи факта, че само за последното денонощие в Швеция има 130 починали, докато в България има само 2 случая. Това следва да докаже, че
навременното решение за въвеждането на социалната изолация е значително по-ефективно, което е още по-значително, отчитайки факта,
че един от измерителите е човешкия живот, безценен, особено за хората, които имат близки, инфектирани от вируса COVID-19.
ОСЪЗНАВАНЕ НА ЛИЧНОСТНИЯ
ПРИНОС В ОВЛАДЯВАНЕТО
НА КРИЗАТА
Индивидът може да даде своя принос в разрешаването на кризата, само когато го осъзнае.
Най-бързият и градивен начин, по който може да
стане това е като си зададе следните въпроси: Какъв е моят принос в моментната ситуация? Какво
мога да направя аз, за да допринеса за разрешаване и излизане от кризата? Как да адаптирам приноса, който съм давал досега към новите условия
на живот по време на криза?
Ако успее да открие тези отговори, индивидът започва да осъзнава своя принос към текущата среда, личната отговорност, която носи и ролята му като участник в една хуманитарна криза.
Едва тогава, чрез това осъзнаване, той започва да формира новия, необходим за момента,
колективен принос на обществото. На първо
място той се изразява в дисциплина, едно от определенията за която е „способност за лишаване от
8

Общо
починали

моментни, кратковременни удовоствия с цел постигането на дългосрочни, перспективни постижения“. Ако обществото осъзнава дисциплината си
като основен принос към ситуацията, то неминуемо формира своята колективна отговорност.
Това намира отражение и в теорията за обмисленото действие на Фишбайн и Ашин, която
„допуска, че хората рационално пресмятат ползите и вредите от ангажирането си с определено действие и обмислят внимателно вероятните
гледни точки на останалите за тяхното поведение.
Моделът се отличава с акцента върху съзнателното обмисляне“3.
В условията на действаща икономика, основната движеща сила за индивида и обществото се
явява бизнеса, като неговият принос се състои в
това, същият в значителна степен да осигурява
съществуването на индивидите и обществото, като се съобразява с условията, които държавата е
създала.
При криза, държавата, за да защити индивида, променя условията и средата в които следва да
функционира бизнеса, с което неговите възможности рязко спадат. Същевременно очакванията
за неговия принос за индивида и обществото не
се променят, тъй като същите разчитат изключително много на него за своето оцеляване, поради
което бизнесът следва, доколкото е възможно да
се адаптира към променените условия, като се съобрази доколкото може с възможността за осигуряване оцеляването на отделния индивид и същевременно, при възможност се преструктурира, за
да осигури основно материали, оборудване и медикаменти, които пряко да повлият върху овладяването на кризата.

В условия на криза, има нужда повече от всякога държавата да изпълнява своята основна функция - да защитава своя народ. Именно в условия на
криза държавността може да бъде усетена най-силно, като нейният принос се състои във взимането
на правилни и своевременни решения, като често същите са тежки и непопулярни и при взимането им, държавата следва да избира между индивида, обществото и бизнеса, тъй като няма решения,
които едновременно могат да защитят изцяло интересите и нуждите на всички едновременно.
Принос на държавата е и осигуряването на
възможност за спазване на решенията и мерките
от обществото, като ако този процес бъде успешен, се постига адаптация на индивидуалното и
масово съзнание, с което се формира необходимото поведение за овладяне на кризата. Следователно осъзнаването на личностния принос
задейства всички процеси на промяна (адаптация) във социума по време на криза.
АДАПТАЦИЯ НА ПРИНОСА (ПРОМЯНА
НА ПОВЕДЕНИЕТО)
В зависимост от степента на осъзнаване на
личностния принос могат да се определят три варианта на промяна на поведението, които сами по
себе си предизвикват съответните реакции и последствия:
1) Индивидът осъзнава сериозността на кризата и необходимостта от промяна на своя принос за нейното овладяване, и сам адаптира поведението си.
2) Индивидът не осъзнава сериозността на
кризата и необходимостта от промяна на своя
принос, следователно не се адаптира.
3) Индивидът осъзнава сериозността на кризата, но поради несъгласие с взетите решения от
изпълнителната власт, целенасочено не променя
своя принос и не иска да се адаптира.
Оптималният вариант е индивидът сам да осъзнае сериозността на кризата и своя принос, и
адаптира поведението си, на базата на своята информираност, което се явява най-безболезнения
начин за овладяване на кризата. В този случай,
държавата с минимални усилия прилага взетите
от нея решения, като с това постига минимализиране на смъртните случаи и възможност да запази
здравето на своя народ.

За съжаление, първият вариант е възможен или в условията на диктатура, или в общество с пълна яснота за своя принос. Кризата “Covid-19” показва нивото на нашето
обществото от гледна точка на колективното съзнание и отговорност.
За изпълнителната власт вариантите, в които
индивидът не осъзнава сериозността на кризата
или я осъзнава и целенасочено не иска да се промени, са най-проблематични и реално представляват заплаха за ефективното изпълнение на взетите решения. Това ще доведе до невъзможност за
ограничаване и овладяване на кризата.
Отчитайки, че живеем
в демократично общество,
имаме
представителите и на трите, гореописани групи. Към настоящия
момент, значителна част
от обществото осъзнава
сериозността на кризата
и адаптира своя принос и
поведение.
Следователно, изпълнителната власт следва да концентрира своите
усилия върху свеждането до минимум на индивидите, които спадат към втората и третата група.
Как го прави?
Индивидите, които спадат към втората група,
очевидно не са достатъчно и правилно информирани за сериозността на кризата, което лесно може да бъде коригирано чрез правилните стратегически комуникации.
Следва да предвидим, че при ефективното
информиране на индивидите на тази група, значителна част от тях ще преминат в първата група,
където сами ще променят своя принос и поведение, но за съжаление останалата част ще преминат в третата група.
Следователно дори при правилни стратегически комуникации, част от обществото, дори осъзнавайки сериозността на кризата, няма да осъзнава необходимостта от промяна на своя принос и
съответно няма да се адаптира.
Възможните действията на държавата към тази група са силно ограничени и се свеждат до използване на силовите структури – армия и полиция.
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Тук държавността следва да защити голямата част от обществото, която спада към първата
и втората група, като предприеме необходимите
по-строги мерки за ограничаване на нарушенията
от страна на третата група. Следователно държавата трябва да принуди индивидите от третата група
да спазват закона, независимо, че това по принцип
е задължение на индивида, описано ясно в член 82
от Конституцията на Република България.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В заключение можем да кажем, че всички комуникационни стратегии следва да бъдат насочени именно към осъзнаване на личностния принос
на всеки индивид от обществото, така че неговото
поведение да се адаптира успешно, броят на заразените да се ограничи и кризата да бъде в овла-
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дяна във възможно най-кратък срок. Може да направим и една такава препратка, че настоящата
криза “Covid-19” безспорно илюстрира разбирането на Дарвин, че в процеса на променящата се
средa оцеляват не най-силните, нито най-интелигентните, а най-адаптивните.
1 Доктрина на Въоръжените сили на Република България, изд.“А”, ноември 2017
2 SWOT-анализът е техника в стратегическото управление, разработена от Алберт Хъмфри, с която се
идентифицират 4 фактора за проекта, продукта или
организацията, на които са приложени, и са ключови
за успешното планиране на стратегия: Силни страни,
Слаби страни, Минуси, Възможности и Заплахи.
3 Карастоянов, Г., Психология на преднамереното влияние, стр. 30, София, 2012

