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Abstract: As the number of humanitarian crises, their duration and the crucial importance to ensure the adequate response has risen, a 
greater emphasis on humanitarian logistics has emerged. Despite the extensive amount of academic work devoted to logistics and supply 
chain management, the literature on humanitarian logistics remains limited. The adapting and designing of logistics systems in the field of 
humanitarian assistance are needed to tackle humanitarian crises effectively and efficiently. This paper discusses how the logistics system 
should behave in order to provide humanitarian assistance in more effective and efficient manner and presents the principles that guide this 
behaviour. The humanitarianism is judged to be an essential criterion while the others highlighted throughout this article are based on it – 
humanitarian principles (humanity, neutrality and impartiality) and humanitarian space. It is stressed that while seeking neutral approaches 
to overcome the challenges in the field of humanitarian logistics, it is important to ensure that the aid is not manipulated and politicized. 
This can be achieved through intensive and continuous dialogue between different stakeholders in humanitarian aid.  
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1. Увод 
Тревожен е фактът, че докладите на редица институции на 

глобално ниво отчитат през последното десетилетие 
значително увеличаване на броя на природните бедствия и 
задълбочаване на въоръжените конфликти. Всяка година 
животът на милиони хора бива преобразен, хиляди са 
принудени да напуснат домовете си поради войни или са 
сериозно засегнати от природни бедствия или от други 
негативни явления. Бедствията могат да са толкова 
катастрофални, да се случват с такава скорост и да бъдат 
толкова поразителни, че засегнатите страни да не могат да 
предоставят жизненоважна помощ на жителите си. Без достъп 
до средства от първа необходимост като подслон, храна, чиста 
вода и медицинска помощ, животът на милиони хора е изложен 
на риск. Само за последните две години броят на 
хуманитарните кризи, независимо от тяхната причина 
(природни бедствия, военни конфликти, икономически или 
политически кризи), нарасна, а последствията от тях са 
трагични. Според данните на една от последните публикации 
на Службата на ООН за координация по хуманитарните 
въпроси (OCHA) очакванията за 2015 г. са, че 79,9 млн. души 
ще се нуждаят от хуманитарна помощ в резултат на 12-те 
големи хуманитарни кризи, обхващащи 22 страни в света [7]. 
Така хуманитарното подпомагане, като изразител на 
ангажираност на хуманитарните организации с принципите на 
хуманност и световна солидарност, застава на преден план 
както при преодоляването на бедствията, така и на породените 
от тях хуманитарни кризи. За тяхното преодоляване обаче е 
необходима бърза и гъвкава реакция, т.е. хуманитарната 
помощ, предвид наличните ресурси, следва да се предоставя 
възможно най-бързо и най-близо до колкото се може повече 
засегнати хора. Това от своя страна изисква развиване на 
специфични способности за управлението на ресурсите по 
такъв начин, че едновременно да се реализират както целите на 
хуманитарното подпомагане, така и да се отдели внимание на 
произтичащите разходи. Накратко, тези способности се 
определят като логистични. Приложението на логистичния 
подход в хуманитарната практика обаче налага подчиняването 
му както на хуманитарните принципи, така и на хуманитарното 
пространство, основаващи се на хуманитаризма. В тази връзка 
цел на настоящия доклад е да очертае рамката на поведение на 
логистичните системи, опериращи в хуманитарния сектор, без 
следването на която не биха се реализирали в достатъчна 
степен целите на хуманитарното подпомагане – ненарушаване 
на хуманитарното пространство, спазване на принципите на 
хуманност, безпристрастност и неутралност. 

2. Бедствие и хуманитарна криза – същност, 
видове, причини за възникване и последици 

В днешно време все по-често човечеството се сблъсква с 
предизвикателствата и неизвестността вследствие на 
непрекъснато променящата се среда. През последните години в 
световен мащаб както се наблюдават определени 
икономически, политически и социални проблеми, негативно 
отражение върху обстановката създават и хуманитарните 
кризи, които са в резултат от екстремални природни явления 
(опустошителни земетресения, наводнения и др.) или 
конфликти. Така например, земетресението в Хаити през 2010 
г. води до катастрофални последствия. Според данните на 
клъстера „Подслон“ общият обем на разрушенията възлиза на 
около 20 млн. куб. метра (обем равен на този на големите 
пирамиди в Египет), от 3.7 млн. души, засегнати от 
земетресението, 223 хил. са загиналите, над 300 хил. са 
пострадалите, а над 2 млн. са принудени да напуснат дома си 
[2]. 

Между 1970 и 1990 год. броят на бедствията се е увеличил 
многократно. Смята се, че природните бедствия и тези, 
причинени от човешка намеса ще се увеличат с пет пъти повече 
[5], като през следващите 50 години светът ще трябва да отдели 
около 64 трл. долара за преодоляването на хуманитарните 
кризи. Само за 2008 година засегнатите от бедствията хора 
наброяват около 150-220 млн., а финансовите загуби са около 
190-270 млрд. долара [3].  

Съгласно Закона за защита при бедствия (ЗЗБ) [1, чл.2] 
„Бедствието е значително нарушаване на нормалното 
функциониране на обществото, предизвикано от природни 
явления и/или от човешка дейност и водещо до негативни 
последици за живота или здравето на населението, 
имуществото, икономиката и за околната среда, 
предотвратяването, овладяването и преодоляването на което 
надхвърля капацитета на системата за обслужване на 
обичайните дейности по защита на обществото.“ По неговия 
смисъл природните явления са „...с геологичен (геофизичен, 
геоложки), хидрометеорологичен и биологичен произход, като 
земетресения, наводнения, движения на маси (свлачища, 
потоци от отломки, лавини), бури, градушки, големи снежни 
натрупвания, замръзвания, суши, горски пожари, масови 
заболявания от епидемичен и епизоотичен характер, нашествия 
на вредители и други подобни, причинени от природни сили“. 
Съгласно ЗЗБ бедствията, предизвикани от човешка дейност, се 
отнасят до инциденти, промишлени и други аварии. Тенденция 
в дефинирането на „бедствие“ обаче сред авторите в областта е 
включването на последствията от военни конфликти и 
терористични атаки, затова в настоящия доклад понятието 
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„бедствие“ ще изразява „необичайно събитие, надвишаващо 
капацитета на засегната зона за оказването на реакция по такъв 
начин, че да спаси животите, да запази имуществото, и да 
поддържа социалната, екологичната, икономическата и 
политическата стабилност на засегнатия от него регион“. 

Хуманитарната криза обикновено се определя като 
драматично и негативно събитие или поредица от събития, 
които представляват сериозна заплаха за живота, здравето, 
безопасността и сигурността на обществото или на друга 
голяма група от хора. Често хуманитарните кризи са породени 
от природно бедствие или конфликт и са причина за 
обедняване на населението, лишаване от природни и 
материални ресурси, разпространение на болести и епидемии, 
предизвикване на миграционни процеси, промяна на социалния 
статус и други неблагоприятни ефекти за населението.  
Хуманитарните кризи могат да са резултат и от други 
негативни явления като политически и икономически 
сътресения (кризи). (виж фиг. 1). Класифицирането на 
хуманитарните кризи може да се извърши на база причините, 
които ги пораждат, т.е. типа на бедствието (природно бедствие 
и/или човешка дейност). 

Факторите, които водят до възникването на хуманитарните 
кризи са: 

• Войни, въоръжени конфликти, саботажи, 
терористични актове 

• Демографски проблеми 
• Политически или икономически сътресения 
• Епидемии  
• Глад  
• Природни бедствия и аварии  
• Други извънредни ситуации.  

Фиг. 1  Хуманитарна криза 
 
3. Проблеми на хуманитаризма 
Авторите Роландо Томасини и Люк Ван Васенхов изразяват 

една мисъл, че „не всичко, което блести, е злато“, т.е. че не 
всичко, което изглежда на пръв поглед добре изпълнено, е така 
[6]. Чрез това те изваждат на показ проблемите на 
хуманитарното подпомагане и недобрите практики при 
осъществяването на логистичната подкрепа. Така те апелират 
към участниците в хуманитарното подпомагане да се основават 
на миналия опит, който е изпълнен с безброй уроци, които 
трябва да знаят и същевременно да съумеят да приложат 
поуките от тях. Все пак, историята е незаменим извор както на 
добри, така и на лоши примери, от които бъдещите поколения 
трябва да се учат и които не бива да забравят. Лошите 
практики, които могат да бъдат дадени като примери, засягат 
най-вече нарушаването на принципите на хуманитаризма – 
поддържане на хуманитарното пространство и спазване на 
хуманитарните принципи. Така например, решението през 
февруари 1993 на бившия Върховен комисар на ООН за 
бежанците (UNHCR) Садако Огата (1991 – 2001 год.) за 
прекратяване на всички хуманитарни операции на 
организацията и за оттеглянето й от района на Босна и 
Херцеговина, контролиран от сръбските сили, бе остро 

критикувано от международната общност. Съветът за 
сигурност на ООН отсъди решението й като антихуманно и 
неприемливо. То обаче е продиктувано от осъзнаването, че „... 
липсва контрол и че е налице политизиране на хуманитарното 
подпомагане“ [8], което налага преустановяването на 
действията от страна на организацията с цел да се предотвратят 
други сериозни последици, които застрашават живота както на 
щатния персонал на ООН, така и на бенефициентите. Примерът 
показва, че е необходимо да се обърне особено внимание върху 
политическата намеса в хуманитарното подпомагане. 
Политическите влияния не бива да са приоритет пред 
общочовешките хуманни цели на една организация при 
извършването на хуманитарни операции, които биха довели до 
нарушаването на хуманитарното пространство – един от 
важните елементи за ефективното осигуряване на 
хуманитарните помощи. 

Друг интересен пример за размисъл върху това дали 
предприетите действия могат да бъдат съотнесени към 
хуманността или обратно, е гладът в „третия свят“. 
Продоволствената криза през 2002 год. в няколко страни от 
Южноафриканската общност за развитие (SADC) се определя 
като комплекс от силно политически, икономически и 
демографски сътресения. През този период водеща агенция за 
хуманитарното подпомагане е Световната програма на ООН по 
прехраната (WFP), която заедно предприе спешни мерки за 
преодоляване на тежките последствия в региона, като намери 
подкрепа от страна на местните правителства и организации. 
Вследствие на тази подкрепа наличната инфраструктура – 
пристанища, железопътна инфраструктура и пътища, е 
осигурена съобразно целите на хуманитарното подпомагане, 
договорени и подписани са споразуменията с доставчиците, 
транспортът и складирането са изцяло координирани, 
хуманитарните помощи са разпределени в бедствения регион. 
От логистична гледна точка плановете за подпомагане са 
изпълнени до момента, в който кризата не придобива нов рязък 
обрат – отказ от хуманитарните помощи. За решаване на 
проблема с изхранването на гладуващото население на 
Африканския континент са извършени доставки на 
генномодифицирано зърно, вследствие на което много от 
африканските държави отказваха да приемат определените за 
опасни за населението продукти и семена. В резултат на това 
цялата дистрибуция на генномодифицираните продукти се 
преустанови, като Световната програма по прехраната към 
ООН бе изправена пред предизвикателството да търси 
алтернативно решение за справяне с продоволствения проблем 
в Африка. Южноафриканската продоволствена криза е добър 
пример, отразяващ факта, че въпреки спешността за 
предоставяне на хуманитарните помощи, е необходимо 
първоначално да се вземат предвид някои условия и 
изисквания, върху които донорите да се съсредоточат. 
Човешкото спасяване не е зелена светлина за всякакъв тип 
действия, независимо от добрите намерения.  

За добро или лошо, тези примери показват, че 
хуманитарната намеса често е обект на политически натиск и 
убеждения, нарушаване на хуманитарните принципи и 
хуманитарното пространство, на база което се поражда 
въпросът „След всичко това, що е хуманитаризъм?“ 
  

4. Хуманитарни принципи и идеологии 
Както бе споменато, широко възприето в литературата е 

Докато се наблюдават редица интерпретации за това, което 
може да бъде отнесено към хуманитарното подпомагане, 
основните хуманитарни принципи  са три – хуманност, 
неутралност и безпристрастност, на които трябва да се базира 
всяка една хуманитарна операция. Принципите на хуманност, 
неутралност и безпристрастност, служат за моделиране на 
хуманитарното пространство, като изтъкват важността и 
очертават предизвикателствата за запазването му. Зараждането 
им се основава на идеите Анри Дюнан, като през 1864 год. те 
стават част от Женевската конвенция, а през 1875 год. 
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представляват основа за дейността на Червенокръсткото 
движение. В свят, който е сцена на все повече и по-тежки 
природни бедствия и в който човешкото страдание вследствие 
на конфликти присъства трайно, като последствията са най-
тежки за най-бедните части на населението, участниците в 
хуманитарното подпомагане е необходимо да положат общи 
усилия, които да доведат до ефективно предоставяне на помощ 
на жертвите на бедствия и хуманитарни кризи, за да намалят 
тяхната уязвимост. От първостепенно значение за ефективното 
предоставяне на хуманитарната помощ е организациите да 
спазват основните хуманитарни принципи на хуманност, 
неутралност и безпристрастност.  

Определението за хуманитарните принципи е посочено в 
Етичния кодекс на международното движение на Червения 
кръст и Червения полумесец и НПО за помощ при бедствия и в 
резолюция 46/182 на Общото събрание на Обединените нации. 
Те произтичат от основните принципи на Червения кръст [4]. 

Принципът на хуманност представлява съвкупност от 
възгледи и убеждения за закрила на живота и здравето на 
човека, както и за осигуряване уважението към човешката 
личност. Хуманитарните организации изразяват своя стремеж 
към предотвратяване и облекчаване при всички обстоятелства 
на човешките страдания. Едно от предизвикателствата за 
оказващите хуманитарна помощ агенции е идентифицирането 
на засегната група от хора, както и осигуряване на достъп до 
нея. Често  слабо развитите зони са най-уязвими, ограниченият 
достъп води до затруднения при определянето на съответните 
мерки за хуманитарно подпомагане. Пример за това е 
изолираното население на Мозамбик по време на 
продоволствената криза през 2002 год. в Южна Африка. 
Агенциите нямат достатъчно информация, достъпът до 
засегнатите хора е затруднен, вследствие на което 
хуманитарните организации не са в състояние да реагират 
адекватно на нуждите на тази група хора. 

Принципът на неутралност означава да не се взима страна 
по време на конфликт или да не се стига до противоречия от 
политическо, расово, религиозно или идеологическо естество. 
Връщайки се отново към примера за Южна Африка, 
Световната програма по прехраната към ООН се оказва 
изправена пред сериозно предизвикателство след решението за 
спиране на хуманитарните помощи от генномодифицирани 
храни. Въпреки големите загуби поради високите логистични 
разходи за изтеглянето от територията на страната и 
прекратяването на дистрибуцията на генномодифицирана 
царевица, които Световната програма по прехраната към ООН 
и останалите хуманитарни организации претърпяват, те остават 
неутрални по въпроса. 

Не по-маловажен е и хуманитарният принцип на 
безпристрастност. Предоставянето на хуманитарната помощ 
трябва да бъде безпристрастно и не трябва да се основава на 
националност, раса, вяра или политически възгледи, а да се 
основава единствено на потребността. 

 Въпреки, че принципите на хуманност, неутралност и 
безпристрастност са универсални за всички, помощните 
агенции имат различни схващания, идеологии и 
многостранчиви интерпретации, основани на тях. 
Разграничават се три основни групи агенции:  

• Религиозни организации – организации, създадени 
под егидата на религиозни течения, осъществяващи 
хуманитарно подпомагане, без да налагат своите религиозни 
възгледи и убеждения. Примери за такива организации са 
„Каритас“ (Caritas) и „Католическата служба за помощ“ (CRS); 

• „Дюнанисти“ – организации, следващи идеите и 
възгледите на създателя на Червенокръсткото движение Анри 
Дюнан през 1875 год. Към тази група са включени и 
организации, като „Оксфам“ (Oxfam), „Лекари без граници“ 
(Médecins sans Frontières), „Действие срещу глада“ (Action 
contre la Faim) и други; 

• „Уилсонисти“ – водени от идеята за предотвратяване 
на последиците от военните конфликти и изграждане на 
структури, които да се грижат за мироопазването. Тази 

идеология за пръв път е прокламирана от Удроу Уилсън, 
президент на САЩ (1913 – 1921 год.), като предлага 
създаването на Общество на народите – организация, която се 
стреми да помага за запазване на териториалната цялост и 
политическата независимост на големите и малки нации. 

 
5. Хуманитарно пространство – същност, 

предизвикателства и нива на въздействие 
Хуманитарното пространство представлява онази 

оперативна среда, от която се нуждаят на място хуманитарните 
участници, за да имат пълен достъп до жертвите с цел да им 
предоставят помощ и защита, гарантирайки тяхната 
безопасност и сигурност. Изложените по-горе примери 
показват, че създаването и поддържането на хуманитарното 
пространство е сложна задача. Това е така, защото средата по 
време на бедствия е динамична и бързо променяща се – често 
достъпът до някои области е ограничен, наблюдават се 
неблагоприятни метеорологични условия, довели до редица 
опустошителни бедствия и други. Друго предизвикателство са 
случаите,  когато хуманитарното пространство е определено от 
„нехуманитарни участници“ (правителства, военни, воюващи и 
други), базиращи се на разбирания и приоритети, които 
невинаги са мотивирани от хуманитарните принципи.  

Интерпретацията на хуманитарното пространство може да 
бъде визуализирана под формата на триъгълник, където всеки 
един от принципите е разположен на равно разстояние един от 
друг, т.е. чрез него се изразява балансът, към който 
хуманитарните организации трябва да насочат своето внимание 
(виж фиг. 2). 

Фиг. 2 Хуманитарно пространство 

Непрестанното свиване на хуманитарното пространство 
често изправя хуманитарните работници пред тежка морална 
дилема – поддържане на жизненоважна помощ за жертвите или 
опазване на собствения им живот. Намесата в хуманитарното 
пространство влияе неблагоприятно върху достъпа до 
уязвимото население и върху безопасността и сигурността на 
работещите в хуманитарната област. Поддържането му на 
практика е изключително труден момент в хуманитарното 
подпомагане. Ключовите предизвикателства могат да се 
определят като поставяне на неясно дефинирани цели, нива на 
въздействие и влияние, хуманитарно-политически отношения, 
финансиране и др. От представения по-долу хипотетичен 
пример на Томасини и Ван Васенхов [6] се вижда, че често 
основните три принципа могат да бъдат нарушени: 

Така например, разглеждаме ситуацията, при която една 
хуманитарна организация е отговорна за разпределението на 
хуманитарни помощи между два лагера, намиращи се в 
конфликт помежду си. Първият лагер е разположен в 
непосредствена близост до склада на хуманитарните помощи, 
докато другият е два пъти по-далеч и нуждите му от 
хуманитарни помощи са много по-големи. В склада се доставят 
стоки ежеседмично, като през съответната седмица в склада е 
прието количество, което не може да покрие нуждите на двата 
лагера за съответния период (една седмица). В случай, че 
хуманитарната организация реши да следва принципа на 
хуманност, тя би доставила цялото количество от стоки там, 
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където броят на нуждаещите се е най-голям и съответно 
разстоянието е най-кратко. Вследствие на което се наблюдава 
съсредоточаване на хуманитарната помощ към един от 
лагерите. В резултат на това, принципите на неутралност и 
безпристрастност са пренебрегнати. 

Принципите на хуманност и неутралност ще бъдат 
нарушени, в случай че хуманитарната организация реши да 
следва принципа на безпристрастност, при което 
хуманитарните помощи ще бъдат насочени към лагера, където 
нуждите са по-големи, т.е. към „втория лагер“. 

Ако се допусне принципът на неутралност да доминира при 
извършването на хуманитарните операции, ще е налице 
разпределение на помощите между двата лагера, като се вземат 
предвид разликите в търсенето и разстоянието. Така двата 
лагера ще получат помощи, пропорционално отнесени към 
техните нужди и местонахождение. 

Тъй като пространството е динамично (изменчивост във 
формата на „равностранния триъгълник“), организациите е 
необходимо да приоритизират различните принципи в 
зависимост от наличната информация за състоянието и 
нуждите на бенефициентите. Това налага хуманитарните 
организации да бъдат по-гъвкави през различните етапи при 
оказването на помощ, като се стремят да запазят 
хуманитарното пространство. Част от предизвикателствата за 
запазването на хуманитарното пространство са и различните 
нива на въздействие и влияние – местно, регионално и 
международно, представени на Фиг. 3, където е необходимо да 
се запази баланса на хуманитарните принципи между всяко 
едно ниво. 

Фиг. 3 Различни нива на въздействие и влияние върху 
хуманитарното пространство [6] 

 
Триъгълната пирамида, изобразена във Фиг. 3 илюстрира 

три различни нива на въздействие и влияние върху 
хуманитарното пространство – локално, национално и 
международно ниво. Основата й представлява хуманитарното 
пространство, в което хуманитарните работници пряко 
оперират в него, като се стремят да запазят баланса между 
основните хуманитарни принципи (H – хуманност, I – 
безпристрастност, N – неутралност). Хуманитарните работници 
и дейностите осъществявани от тях оказват влияние върху 
устойчивостта на хуманитарното пространство, т.нар. локално 
ниво на въздействие. Аналогично са изобразени проекциите на 
основата на триъгълната пирамида в следващите две нива на 
въздействие – национално и международно ниво. Всяко едно 
ниво (проекция) въздейства върху хуманитарното 
пространство, чрез използване на различни инструменти и 
механизми за хуманитарно подпомагане. Докато процесите на 
локално ниво са свързани с осигуряване възможности за достъп 
до населението, събиране на информация за достъпа до 
ограничени ресурси (хуманитарни помощи, инфраструктура, 
телекомуникации и транспорт) и други, тези на регионално 
ниво изразяват реакциите на правителствата и 
полуправителствените агенции, които също допринасят за 
извършването на различни операции за подпомагане. 

Изключително важна роля за преодоляването на 
хуманитарните кризи играят и международните общности, 
представляващи в случая международното ниво на 
въздействие. Устойчивото партньорство и сътрудничество 
между различните нива спомага за запазването на 
хуманитарното пространство, което е гарант за преодоляване 
на последствията от бедствия и хуманитарни кризи. 

 
6. Заключение 
Безспорно, прилагането на логистичните стандарти в 

хуманитарната област ще спомогне за ефективното справяне с 
последствията от бедствия и преодоляване на хуманитарните 
кризи. За реализирането на целите на хуманитарното 
подпомагане обаче е необходимо логистичната подкрепа да се 
изразява в прилагането на неутрални подходи, т.е. да се 
съблюдават основните принципи на хуманитаризма – запазване 
на хуманитарното пространство и ненарушаване на 
хуманитарните принципи. Така това мотивира да бъдат 
разгледани в настоящия доклад основните моменти, на които 
трябва да се обърне внимание при адаптирането и 
проектирането на логистичните системи в областта на 
хуманитарното подпомагане. 
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