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Abstract: The effects of the climate changes, world epidemics, ecological disasters, global financial and economic collapse, war conflicts 
and other adverse consequences for the population rank among the major challenges for global and regional security the world is facing 
today. These negative effects frequently lead to humanitarian crises. Therefore the ability to manage disasters presents a topical theoretical 
and practical issue. This paper defines the various phases of the disaster management cycle and the critical role of logistics in each of the 
phases.   

Keywords: DISASTERS, DISASTER MANAGEMENT, DISASTER MANAGEMENT CYCLE, LOGISTICS 

 

1. Увод 
Поредицата от бедствия в световен мащаб през последното 

десетилетие насочи вниманието на немалка група 
изследователи и практици към логистиката в сферата на 
хуманитарното подпомагане. Всички те са единни в 
разбирането, че логистичната подкрепа представлява основен 
компонент при осъществяване на действията по 
предотвратяване, ограничаване и преодоляване на негативните 
социални, икономически и други сериозни за обществото 
последствия, които са резултат от бедствия. Най-общо ролята 
на хуманитарната логистика в хуманитарното подпомагане 
може да се изрази чрез определянето й като „своеобразен мост 
между дейностите за подготовка за реагиране при дадено 
бедствие и тези, свързани с неговото управление по време и 
след възникването му [11, стр.3]. Преобладаваща част от 
изследванията в областта обаче се фокусират върху 
разглеждането на ролята й и начина на разгръщане на нейните 
функции само в една от фазите на цикъла на управление на 
бедствия – фазата на реагиране (оказване на хуманитарна 
помощ веднага след възникването на бедствена ситуация). 
Предполагаема причина за това е, че по време на тази фаза 
делът на логистичните операции в хуманитарното подпомагане 
е значителен и същевременно пряко се свързва с опазване 
живота и здравето на засегнатото население. Освен в 
овладяването на бедствията и в ликвидирането на 
произтичащите от тях негативни ефекти, логистиката играе 
важна роля и за намаляването на риска от тяхното възникване 
(осъществяване на превенция и поддържане на готовност за 
бързо и адекватно реагиране, т.е. взимане на логистични 
решения и извършване на логистични дейности преди 
настъпването на дадено бедствие) и за дългосрочното 
възстановяване (създаване на условия за връщане към 
нормалното функциониране на обществото). Това налага 
отчитането на значението на хуманитарната логистика в 
цялостния процес на управление на бедствията, т.е. не само във 
фазата на реагиране, а и в останалите етапи на цикъла. В тази 
връзка цел на настоящия доклад е разкриване ролята на 
логистиката в цикъла на управление на бедствията, чието 
реализиране ще се осъществи въз основа на проследяването на 
основните функции на логистиката във всяка една от неговите 
фази. Изходно начало на доклада е дефинирането на същността 
и представянето на типологията на бедствията, като последната 
е изложена дотолкова, доколкото касае непосредствено и влияе 
върху логистичните дейности и решения при осъществяване на 
хуманитарното подпомагане. Накрая ще бъдат представени 
същността и съдържанието на управлението на бедствията, 
като ще бъде изяснена ролята на логистиката във всяка от 
неговите фази (фази на цикъла на управление на бедствията). 

 
2. Същност и типология на бедствията 
Дефиницията за бедствие по смисъла на Закона за защита 

при бедствия [1, чл.2] гласи, че то „...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.“ Така с оглед 
необходимостта от допълнителен капацитет за 
предотвратяване, овладяване и преодоляване на 
потенциалните/произтеклите от бедствието негативни ефекти, 
се засилва значението както на организациите за хуманитарна 
помощ, така и на теорията, и на практиката на хуманитарната 
логистика. Прегледът на литературата по проблема позволява 
обособяването на два фактора, които оказват влияние върху 
способността на логистичната система да осъществи 
навременна реакция при бедствия – характера на бедствието и 
фазите на неговото управление. Докато характерът на 
бедствието определя степента на несигурност и на 
нестабилност на обстановката, които рефлектират върху 
плавното протичане на логистичните процеси, фазите на 
неговото управление (фазите от цикъла на управление на 
бедствия – поддържане на готовност, реагиране, 
възстановяване и облекчаване) обуславят обема и степента на 
сложност на логистичните процеси във всяка една от тях. 

За охарактеризирането на бедствията съществуват 
множество критерии. Някои от тях и същевременно, които 
могат да бъдат определени като съществени по отношение на 
изискванията към логистичната подкрепа [7, стр.497; 14, 
стр.476; 3, стр. 13; и др.], са: скорост, причина, честота или 
регулярност (например наличие на сезонен компонент) на 
възникване, териториален обхват, интензитет, мащаб на 
последствията и продължителност.  

Според скоростта на възникване бедствията настъпват 
постепенно (бавно) или внезапно (бързо). В първия случай 
времето за реакция е значително по-голямо в сравнение с това 
при внезапно възникващите бедствия. При бедствията, които 
бавно достигат върховия момент на своето проявление 
(например наводненията, които са резултат от проливни 
дъждове и интензивно снеготопене, засушавания, епидемии и 
др.), е възможно своевременно да се предприемат 
необходимите действия по опазване на имуществото, 
евакуиране на населението, разполагане на кризисния запас на 
подходящите за това места, осигуряване на нужното 
оборудване и мобилизиране на екипи за спасяване и оказване 
на медицинска помощ. При бедствията, които възникват 
внезапно (земетресения, вулканични изригвания и др.), времето 
за реакция се свежда до минимум, а в зависимост от своята 
сила последиците могат да бъдат катастрофални – разрушена 
инфраструктура, сериозни икономически и социални щети 
(хиляди засегнати хора, огромни материални и икономически 
щети, възлизащи близо на 20% от БВП на Непал, в резултат на 
опустошителното земетресение през април 2015 г.).  

Според географския обхват на засегнатата зона, бедствията 
се разграничават на локални и широкомащабни. Безспорно 
степента на сложност на извършваните логистични операции 
при локалните бедствия ще е по-ниска, за разлика от 
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широкомащабните. Освен това при локалните бедствия се 
предполага по-бързо извършване на доставките за нуждите на 
засегнатия район, поради: по-краткото времетраене на 
транспортиране; по-късите разстояния; по-лесното 
установяване на нуждите на засегнатото население, предвид 
концентрацията му в малък район; и др.  

Друг критерий за класифициране на бедствията е наличието 
на сезонен компонент. Въз основа на него е възможна 
класификацията само на тези, чиято причина е природно 
явление. Така бедствията се разграничават на такива, чието 
проявление е зависимо от изменението на годишните времена 
(сезони) и бедствия, при които няма такава зависимост. 
Бедствията със сезонен характер (бурии, лавини, засушавания и 
др.), предвид това че са в по-голяма степен предвидими в 
сравнение с несезонните такива (земетресения, цунами, 
вулканични изригвания и др.), не затрудняват дотолкова 
осъществяването на логистичния процес, тъй като е възможно 
да бъдат разработени по-точни прогнози за вида и обема на 
потенциалните потребности, въз основа на които да бъдат 
позиционирани съответните ресурси в очакване настъпването 
на бедствието там, където е необходимо. 

От гледна точка на мащаба на последствията Хоулгуин-
Верас и др. [7, стр.495] разграничават бедствията на 
катастрофални и некатастрофални. Катастрофите 
(катастрофалните бедствия) се определят като събития, 
породени от бедствия, които имат широкомащабно и 
парализиращо действие/ефект, при което способността за 
реакция на засегнатата общност може да бъде изложена на 
риск. В тази връзка бедствията основно могат да бъдат 
категоризирани и от гледна точка на това дали дадена страна, 
сама без чужда намеса (намеса на друга страна или външна 
помощ), може да овладее бедствието и да преодолее 
последствията от него. От логистична гледна точка при 
катастрофалните бедствия преобладаваща част от доставките 
се извършват от райони, извън засегнатия, предвид това че 
голяма част от запасите му могат да бъдат унищожени, докато 
при некатастрофалните бедствия една част от ресурсите 
(превозни средства, запаси и др.) са тези на засегнатия регион, 
които са и първата вълна от хуманитарни помощи. 

Въз основа на анализа дотук може да се обобщи, че 
вземането на логистични решения в областта на хуманитарното 
подпомагане при бедствия зависи от естеството и характера на 
ситуацията. Въпреки че логистичните процеси са едни и същи 
при различните бедствия, т.е. видът им не зависи от типа на 
бедствието, начинът им на извършване, както и изискванията 
към тях са различни. Освен от характера на бедствието обемът 
и степента на сложност на логистичните процеси се определя и 
от фазите на управление на бедствията.  

 
3. Управление на бедствия  
Значителната несигурност на средата и произтичащата от 

нея сложност при извършването на хуманитарните операции по 
време на бедствия налага тяхното управление. Понастоящем 
предвид нарастващата актуалност на проблема, свързан с 
необходимостта от прилагането на системи за управление на 
бедствията, за изясняването му е използвана различна 
терминология, макар че чрез нея е изразено едно и също 
схващане. Поначало под управление на бедствие се разбира 
комплексът от мероприятия, водещи до поставяне на 
бедствието под контрол и извършване на целенасочени 
действия за: неговото предотвратяване с цел да се избегне 
опасността, до която води то; ограничаване потенциалните 
загуби и щети за населението и за околната среда при 
евентуалното му възникване; осигуряване на нужна и 
навременна подкрепа на пострадалите от бедствието хора; и 
извършване на бързо и ефективно възстановяване. Процесът на 
управление на бедствия не започва с възникването на дадена 
бедствена ситуация, а изисква предприемане и прилагане на 
превантивни мерки за избягване, предотвратяване или 

намаляване на факторите на отрицателно въздействие, 
разработване на стратегии и на планове за действие още преди 
тя да е настъпила. Освен това след възникването й се 
извършват редица мероприятия с цел нейното овладяване, 
бързо възстановяване на засегната от бедствието общност и 
постигане на устойчивост при посрещането на нови от подобен 
род негативни явления в бъдеще. Така управлението на 
бедствия се определя като съвкупност от процеси, 
осъществявани преди, по време и след възникването на дадено 
бедствие с цел превенция, намаляване на негативните ефекти 
или възстановяване на нанесените щети. Изразяването му по 
този начин обяснява неговия цикличен характер – процесите са 
свързани и се извършват в определен ред (преди, по време и 
след бедствието). Цикълът на управлението на бедствия 
предполага неговото пофазисно разглеждане. Наименуването и 
броят на фазите обаче варират в зависимост от гледната точка и 
от съображенията на различните автори в областта. Част от 
изследователите ги свеждат до три: подготовка, подпомагане 
при възникване и последващо хуманитарно 
подпомагане/възстановяване [9; 3;], други до четири: 
отговор/реакция, възстановяване, облекчаване и подготовка [8, 
стр.48; 12, стр.44], а някои към тях добавят и фазата на преход 
между фазите на реакция и възстановяване [10, стр.86; 7, 
стр.497]. Въпреки многообразието от схващания за 
съдържанието на цикъла на управление на бедствията, широко 
възприето в литературата е четирифазисното му 
структуриране: 1) поддържане на готовност (подготовка); 2) 
оказване на хуманитарно подпомагане (отговор/реакция при 
бедствия); 3) възстановяване (рехабилитация и реконструкция); 
4) предпазни мерки за облекчаване последствията от 
потенциално възникване на бедствие (облекчаване). Въз основа 
на изложеното по-горе очевидно е, че основното разграничение 
между фазите на цикъла се определя от гледната точка на 
момента на възникване на бедствието – преди и след неговото 
възникване. Преди възникването на дадено бедствие 
(подготвителна фаза – поддържане на готовност); веднага след 
неговото настъпване (фаза на незабавно реагиране), на по-
късен етап – реконструкция и рехабилитация (фаза на 
възстановяване) и последващо изграждане на капацитет 
(подготвителна фаза – вземане на предпазни мерки за 
облекчаване последствията от потенциално възникване на 
бедствие). Очевидно фазите, освен че са тясно свързани 
помежду си, предполагат и сливане на отделните цикли, 
предвид преливането им една в друга и трудно забележимото 
разграничение между тях (особено това се отнася за двете 
подготвителни фази, представени като такива по-горе). Това 
обуславя твърдението, че управлението на бедствия е 
непрекъснат процес. Или иначе казано, последната фаза на 
даден цикъл се явява първа за следващия, т.е. отделните цикли 
нямат ясно разграничимо начало и край. Така например, 
очакването да настъпи бедствие в бъдеще налага извършването 
на определена подготовка за реагиране, както и такава е 
необходимо да последва след отмиране на последствията от 
евентуалното му проявление. Т.е. подготвителната фаза може 
да се разглежда едновременно както като първа, така и като 
последна, тъй като всеки път цикълът завършва и започва с нея. 
Следователно управлението на бедствия, освен че се 
характеризира с определена цикличност, присъща за него е и 
непрекъснатостта на неговите цикли, като  продължителността 
им зависи от характера на бедствието (по-конкретно от 
мащабността на произтеклите от него последствия). Така 
графичното изобразяване на цикъла на управление на бедствия 
може да се представи чрез затворена крива – кръг – символ и 
изразител на безначалното и безкрайно движение и циклично 
проявление (виж фиг. 1). 

 

 

 

31

SCIENTIFIC PROCEEDINGS III INTERNATIONAL SCIENTIFIC-TECHNICAL CONFERENCE "TECHNICS. TECHOLOGIES. EDUCATION. SAFETY ’15" ISSN 1310-3946

YEAR XXIII, VOLUME 1, P.P. 30-35 (2015)



Фиг.1 Цикъл на управление на бедствия 

За осъществяване на всяка една от фазите на цикъла на 
управление на бедствията е необходима логистична подкрепа. 
Въпреки че логистичните процеси са едни и същи в целия 
цикъл на управление, всяка една от фазите налага поставянето 
на  различни изисквания към тях по отношение на 
продължителността, обема и спешността на тяхното 
извършване, вида на потребностите, които трябва да се 
задоволят, разнообразието на доставките и източниците на 
снабдяване [2, стp.32].  На следващата фигура е представено 
изменението на тези изисквания към логистиката в зависимост 
от фазата и типа на бедствието от гледна точка на скоростта му 
на възникване (виж фиг. 2). 

Фиг. 2 Изисквания към логистичната подкрепа [Адапт. от 
2, стр.33] 

Въпреки че функциите на логистиката във всяка една от 
фазите на цикъла на управление на бедствия са обект на 
разглеждане в следващото изложение, с цел осигуряването на 
плавен преход се налага необходимостта от кратко 
охарактеризиране на логистичните дейности през различните 
фази на цикъла. Така дейностите по време на подготвителните 
фази (облекчаване и подготовка) се извършват след 
възстановителната фаза/преди фазата на отговор с цел 
повишаване на безопасността и намаляване на потенциалното 
негативно въздействие върху населението и инфраструктурата. 
Те включват: практически тренировки, свързани с 
разпределението на хуманитарните помощи; предварително 
разполагане на критичните запаси в системата; извършване на 
строителен контрол; и др. По време на реакцията (фаза на 

реакция/отговор) логистичните дейности се отнасят до 
извършване на доставки на стоки от първа необходимост, 
оборудване и други материални ресурси до засегнатите от 
бедствия райони с цел облекчаване нуждите на пострадалото 
население и/или възстановяване на засегнатата 
инфраструктура. По отношение на фазата на възстановяване 
проучените автори в областта я разглеждат в две направления  
[5, стр.380; 7, стр.496-497; и др.] – в краткосрочен и в 
дългосрочен аспект, т.е. очертават две подфази – 
краткосрочно/дългосрочно възстановяване. Краткосрочната 
подфаза се определя като преходен (междинен) етап между 
фазата на реакция и фазата на дългосрочно възстановяване. 
При нея се включват дейностите по: управление на 
дарения/доброволци; извършване на оценки за нанесените 
щети; разчистване на отломки, свлечена скална и земна маса; 
осигуряване на временни жилища; и др. Дългосрочното 
възстановяване е фаза, която може да продължи години след 
бедствието. То има за цел да насърчи както бързото 
възвръщане към нормален начин на живот, така и 
осигуряването на неговото по-добро качество. Тук дейностите 
варират от психологическо консултиране до дейности по 
възстановяване на инфраструктурата, предоставяне на 
хуманитарни помощи като медицински консумативи за 
рутинна профилактика на заболяванията и хранителни 
продукти за предотвратяване глада и недохранването на 
населението. 

Както бе споменато по-рано, начинът на извършване на 
логистични дейности през отделните фази и етапи се различава 
значително. Според Хоулгуин-Верас и др. ключовите фактори, 
които влияят върху начина на извършване на логистичните 
дейности и които детерминират тяхното различие в отделните 
фази на цикъла са: степен на стабилност и на сигурност на 

средата; и степен на неотложност на доставките [7, стр.497]. 
Според степента на стабилност и на сигурност на средата се 
предполага, че колкото по-несигурна и нестабилна е тя, 
толкова по-трудно е осъществяването на логистичния процес и 
реализацията на неговите цели. Според Блекен несигурността е 
присъща за всяка хуманитарна операция, независимо дали тя се 
извършва по време на фазата на реакция (неотложни 
хуманитарните операции) или по време на фазата на 
възстановяване (пост-неотложни хуманитарни операции) [4, 
стр 90]. Това обаче не значи, че степента й е еднаква в 
отделните фази. Затова трябва да се отчете, че степента на 
несигурност се изменя с прехода от една фаза към друга. Като 
една от причините за различната степен на несигурност, с 
която се характеризират отделните фази на цикъла, е 
надеждността на информацията във времето. Така например, 
пост-неотложната фаза на бедствието (фазата на 
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възстановяване) се характеризира със сравнително по-сигурна 
и по-стабилна среда от тази по време на първите няколко часа 
след възникването на бедствието, защото през този период 
информацията е значително по-достъпна, по-пълна и по-точна 
– надеждна. Високата степен на ненадеждност на 
информацията в първите няколко часа след възникването на 
бедствието, въз основа на която не може да се очертае точно и 
пълно цялостната картина по отношение на броя на засегнатото 
население, типа на засегнатата инфраструктура, необходимия 
капацитет за разгръщане и т.н., резултира в хаотичното 
извършване на краткосрочно възстановителните дейности. 
Предвид това че обект на хуманитарната логистика е и 
управлението на информационните потоци (информационните 
потоци, свързани както с материалните потоци, така и с 
потоците от хора), ролята на логистиката по време на тази фаза 
е значителна. Постигането на висока ефективност в 
управлението на информационните потоци ще способства за  
организираното и планомерно извършване на логистичните 
процеси, което от своя страна пък ще доведе до значително по-
добри резултати, измерени в спасени човешки животи. Друга 
причина за различията в начина на извършване на 
логистичните процеси е степента на неотложност на 
доставките, която се отразява чрез степента на човешкото 
страдание. По време на фазите на реакция и на краткосрочно 
възстановяване, нивото на спешност е обикновено много по-
високо, отколкото по време на дългосрочното възстановяване и 
на последващото хуманитарно подпомагане. От проучената 
литература [13, стр.550; 7, стр.499], трябва да се подчертае, че в 
зависимост от това коя фаза на цикъла на управление на 
бедствието се разглежда, фокусът по отношение на крайния 
резултат на логистичната система – обслужване-разходи – е 
различен, т.е. той се изменя с промяна на фазата. Докато във 
фазата на реагиране се поставя акцент върху облекчаване на 
човешкото страдание (т.е. както е в стопанския скетор 
осигуряването на по-високо ниво на обслужване на клиентите), 
постигането на висока разходна ефективност (оптимално 
използване на ресурсите) е основният фокус при останалите 
фази. В тази връзка е необходимо да се спомене, че 
целеполагането е един от основните критерии, въз основа на 
който може да се очертаят особеностите на хуманитарната 
логистика. Сравнявайки хуманитарната логистика с 
логистиката в стопанския сектор по отношение на 
целеполагането, трябва да се отбележи, че както съществуват 
определени различия, така са налице и някои сходства между 
тях. Предвид целите на логистиката в стопанския сектор, 
хуманитарният се подчинява на тях само в три от фазите на 
цикъла – без тази на реагиране, т.е. различията между двете 
направления се проявяват значително във фазата на реагиране, 
по време на която ударението се поставя основно върху 
бързината на хуманитарното подпомагане. Следователно 
фокусът на всяка от фазите на цикъла определя особеностите 
на логистиката във всяка една от тях. Така, преходът от една 
към друга фаза на цикъла обуславя преминаването от една 
логистична стратегия към прилагането на друга, т.е. 
преминаване от избутващи (push), при които не се изчаква 
точното определяне на потребностите, към издърпващи (pull) 
стратегии, при които се доставят точно онези количества, от 
които системата има необходимост. Предвид целите, които 
трябва да бъдат изпълнени, по време на фазата на реакция 
логистичните дейности се управляват на база на принципа на 
избутване (доставка от запаси), а тези по време на фазата на 
възстановяване – на принципа на издърпване (производство по 
поръчка). Поради това че по време на фазата на незабавно 
реагиране (веднага след настъпването на бедствието) запасите 
се избутват на база разработени прогнози за търсенето, които 
могат да се отклоняват значително от реалните нужди, 
вероятността да се доставят ненужни помощи по вид и 
количества е по-голяма по време на нея, т.е. приложението на 
избутващите стратегии създава предпоставки за формирането 
на анормални запаси (годни за употреба, но ненужни 

продукти), което допълнително рефлектира върху величината 
на разходите по време на този етап. 

Въз основа на гореизложеното може да се обобщи, че 
фазите на управление на бедствията, освен че определят обема 
и степента на сложност на логистичните процеси, но и поставят 
различни изисквания към тяхното управление. Така в 
следващото изложение ще бъдат разгледани функциите на 
логистиката във всяка една от фазите на цикъла на управление 
на бедствията, въз основа на които ще се доизясни ролята на 
логистиката в цялостния процес на управление на бедствията.  

 
4. Фази на цикъла на управление на 

бедствията и роля на логистиката 
Както бе споменато, широко възприето в литературата е 

четирифазисното структуриране на цикъла на управление на 
бедствията: 1) поддържане на готовност (подготовка); 2) 
оказване на хуманитарно подпомагане (отговор/реакция при 
бедствия); 3) възстановяване (рехабилитация и реконструкция); 
4) предпазни мерки за облекчаване последствията от 
потенциално възникване на бедствие (облекчаване). 

Управлението на бедствия е дълъг и структуриран процес, 
част от който е и моделирането на стратегиите за реагиране 
(поддържане на готовност), въз основа на които ще се 
осъществят дейностите по хуманитарно подпомагане. 
Предварителното рамкиране на стратегиите за реагиране 
трябва да се приеме като абсолютен императив за 
хуманитарното подпомагане, предвид това че в такива 
ситуации „...импровизацията не води до успех“ [12, стр.42]. 
Несигурността на средата по време на бедствия и 
произтичащите от нея трудности, пред които са изправени 
хуманитарните организации, налагат предварително да се 
определят инструментите и подходите с оглед постигането на 
висока ефективност и ефикасност на хуманитарното 
подпомагане. Предварителната подготовка на системата, 
изградените структури, елементи и функционални връзки 
между тях, безспорно рефлектират върху целесъобразността на 
решенията и на действията впоследствие. Най-общо 
подготовката илюстрира изграждането на капацитета за 
реагиране при бедствия, който се изразява в разработването на 
планове и процедури за спасяване на човешките животи и 
намаляване на щетите при евентуално възникване на бедствие. 
Този етап от цикъла на управление на бедствията е свързан 
както с разработването на аварийни планове и методи за 
безопасно и успешно евакуиране, вземането на мерки за първа 
помощ, извършването на тренировки, изграждането на  
предупредителни системи и др., но и с планирането и 
организирането на ресурсите за хуманитарно подпомагане. 
Едно от основните предизвикателства пред хуманитарното 
подпомагане е да се предоставят подходящите продукти и 
услуги в точното време, на точното място. Решаващо значение 
за постигането на това е интегрираното управление на 
материалните и свързаните с тях потоци – логистиката. По 
отношение на логистиката в тази фаза авторите в областта 
считат, че се наблюдава определено сходство с логистиката в 
стопанския сектор, все пак по време на тази фаза отсъства 
необходимостта от бърза реакция, възможно е обмисляне на 
стратегиите и на плана за действие при евентуални бедствия 
[13, стр.551]. Така, осъзнаването на необходимостта от 
едновременно намаляване на разходите и постигане на 
навременен отговор при бедствия, налага хуманитарните 
организации да насочат своите усилия към разработване на 
процедури по управление на процесите в хуманитарното 
подпомагане, както и към вземане на адекватни решения за 
позициониране на ресурсите с оглед едновременното постигане 
на на тези две цели – приложение на логистичния подход. Така 
например, предварителното позициониране на ресурсите на 
регионално ниво, както и съсредоточаването му в потенциално 
рискови зони ще позволи едновременното намаляване на 
разходите за снабдяване на стандартизирани стоки, 
характеризиращи се с постоянно и високо търсене, и 
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съкращаване на времето за реакция веднага след настъпване на 
бедствието. Освен това в някои случаи предварителното 
позициониране би позволило отлагане индивидуализацията на 
продуктите до момента на тяхното издърпване с цел 
адаптирането им към изискванията и особеностите на 
потребление на местното население [13, стр.551]. Поради това 
че по време на фазата на реакция се задоволяват жизненоважни 
потребности, т.е. не зависят от социалния, културния и 
икономическия статус на населението, ресурсите се 
характеризират с относително малко разнообразие 
(специфични животоподдържащи средства – стоки от първа 
необходимост – като храна, медицински изделия и лекарства, 
вода, санитарно оборудване, подслон, домакински 
комплекти/посуда и т.н.) и позволяват значително по-лесното 
стандартизиране на доставките от тях. 

Поддържането на готовност от логистична гледна точка, 
освен че засяга позиционирането на запасите и алокацията на 
ресурсите, се отнася и до териториалното разположение на 
постоянните логистични съоръжения (складове, 
дистрибуционни центрове и др.), до транспорта [3, стр.30-31], 
до избора на информационна и комуникационна система и др. 

Фазата на отговора възниква веднага след настъпването на 
бедствието, по време на която дейностите са насочени 
предимно към спасяване на човешки животи и предпазване от 
последващи щети. През този етап се прави обстоен анализ и 
оценка на нуждите от оказване на първа и друга медицинска 
помощ и от задоволяване на основните потребности за 
оцеляване на хората, като осигуряване на храна, вода, подслон 
и др., оценка на засегнатата инфраструктура, извършване на 
издирвателни и спасителни операции, извършване на 
пожарогасителни дейности, настаняване на потърпевшите на 
безопасно за тях място и др. 

От логистична гледна точка този етап е най-сложният, 
привеждащ в действие заложените в предходния етап планове 
и процедури. За разлика от логистиците от частния сектор, тези 
от хуманитарния са изправени пред най-голямото 
предизвикателство – непредвидимостта. Не може да бъде 
определени предварително  нито времето, мястото и 
интензитета на бедствието, а още по-малко броя на засегнатото 
население и мащаба на последствията. По време на 
спасителните операции предоставянето на точна информация 
по отношение на търсенето и предлагането е критично. 
Непредвидимите обстоятелства и липсата на ресурси 
допълнително оказват огромно напрежение и паника сред 
хората. По време на таза фаза хуманитарните операции изцяло 
зависят от логистиката, тъй като се налага дистрибутирането на 
храна, медицински изделия, лекарства и други стоки от първа 
необходимост за нуждите на засегнатото население, а животите 
на хората са зависими от бързината на извършване на 
логистичните дейности. Според Ван Васенхов делът на 
логистичните операции по време на фазата на реакция е 
значителен – „80%“ [14, стр.475], а в зависимост от мащаба на 
бедствието извършването им може да трае от дни до месеци. 
Основно извършваните по време на тази фаза логистични 
процеси са: управление изпълнението на доставките, 
управление на запасите, управление на транспорта и др. По 
време на бедствия транспортът е силно уязвим на прекъсвания 
(непроходимост на пътищата вследствие на разрушената 
транспортна инфраструктура), особено при наводнения и 
земетресения, което налага използването на алтернативни 
маршрути и транспортни средства – комбиниран транспорт, 
неконвенционални решения за транспортиране (например жива 
тяга и спускане на хуманитарни помощи от въздуха със 
самолет) и др. Транспортът, освен че е важен за извършването 
на доставките на необходимите стоки, е необходим и в случай, 
че се налага евакуация на населението. Предприемането на 
решения за евакуиране зависи от характера на бедствието, въз 
основа на което се определя дали тя да бъде цялостна или 
частична, разстоянието, което трябва да се преодолее, 
времетраенето на разселване на лицата (временно или 
постоянно). Състоянието на инфраструктурата определя вида 

на транспорта, който да се използва, но освен това 
евакуирането зависи и от наличния подвижен състав и неговия 
капацитет. Предвид нестабилността на транспортната 
инфраструктура управлението на запасите се превръща в 
стратегически важна област за осигуряване на 
непрекъснатостта на процеса на хуманитарното подпомагане. 
Въпреки огромния обем на литературата за управлението на 
запасите в стопанския сектор, проблемът е слабо застъпен в 
хуманитарния [3, стр.46], което налага изследователите да му 
обърнат по-голямо внимание.  

Възстановяването се счита за предпоследния етап от цикъла 
на управление на бедствията. Тази фаза цели нормализиране на 
обстановката и подпомагане на населението да възвърне 
нормалния си начин на живот. Тя включва предоставянето на 
неотложна и на възстановителна помощ на засегнатото 
население, както и извършване на възстановителни работи след 
бедствието. Неотложната помощ представлява осигуряване 
изхранването и временното настаняване на пострадалите лица, 
на домашните и на селскостопанските животни, раздаване на 
облекло и на битово имущество и предприемане на други 
необходими мерки. Възстановителните работи включват 
реконструкция и рехабилитация на техническата 
инфраструктура, засегната от бедствието – ремонтиране на 
училища, детски градини, жилищни сгради, болници, 
изграждане на хидротехнически съоръжения, корекции на 
реки, геозащитни мероприятия, отстраняване на повреди по 
пътната инфраструктура и др. 

По време на тази фаза също се изисква значителна 
логистична подкрепа, като се поставя акцент върху 
дистрибуцията на стоки до сградите за временно настаняване и 
изхранване на населението, на материали за преустройство на 
жилища, сгради и инфраструктура, като извършването им може 
да бъде за период от месеци до години. 

През тази фаза, както и през следващата (фазата на 
облекчаване) извършването на логистичните дейности не е 
критично за живота на пострадалото население, и затова не се 
характеризира с толкова кратки срокове за изпълнение и 
високи разходи, както е по време на фазата на реакция. 
Дейностите през тези две фази до голяма степен обаче зависят 
от социалните, културните, икономическите и географските 
условия на засегнатото население. Освен това, те могат да 
варират значително в зависимост от характера на бедствието. 
По отношение на продължителността на фазата много от 
авторите считат, че възстановителните работи се извършват на 
два етапа/подфази – краткосрочен и дългосрочен. 
Извършването на издирвателни и спасителни операции, 
оценката на щетите, предоставянето на публична информация, 
временното настаняване, възстановяване предоставянето на 
услуги са ключовите елементи на краткосрочната подфаза, като 
в зависимост от това как те биват изпълнени, се определят 
решенията, които ще бъдат взети в дългосрочен аспект 
(дългосрочната подфаза). Дългосрочното възстановяване 
започва, когато населението започва рехабилитацията или 
преместването на пътища, мостове, домове и др. съоръжения. 
Това е периодът, през който се правят значителни подобрения 
като укрепване на сградите и др. Делът на времетраенето на 
фазата на възстановяване, отнесено към цялата 
продължителност на цикъла на управление на бедствията е 
най-голям. Продължителността на фазата на възстановяване 
може да бъде между 5 – 10 години. Освен това за извършването 
на операциите през тази фаза се изисква и значителен финансов 
ресурс. 

Облекчаването се определя като превантивен подход или 
продължително действие, чиято цел е да намали или елиминира 
в дългосрочен план риска за хората и за тяхното имущество от 
опасностите и негативните ефекти в резултат на бедствия. За 
целта е необходимо вземането на предпазни мерки за 
ограничаване последствията от бедствия чрез: повишаване на 
устойчивостта на обектите от критичната инфраструктура; 
използване на различни методики за анализ, оценка и 
прогнозиране на рисковете от възникване на бедствия; 
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обучение на населението чрез използване на съвременни 
технологии и средства за масова информация с цел формиране 
на култура на безопасна жизнена дейност и др. Козолино смята, 
че „логистичният поток“ протича само в три от фазите на 
цикъла на управление на бедствията [6, стр.8-9]. Според нея 
фазата на облекчаване се отнася само до законотворчеството и 
до разработването на механизми за намаляване на социалната 
уязвимост, чиято отговорност носят правителствените 
институции и в чийто обсег не попада логистиката. Това 
мнение обаче може да се опровергае въз основа на 
твърдението, че реализацията на тези норми и механизми 
изискват извършването на определени логистични дейности. 
Друг е въпросът, че делът на логистиката по време на тази фаза 
не е толкова голям както при останалите фази от цикъла на 
управление на бедствията. Така например в зависимост от 
спецификите на рисковата зона и от степента на уязвимост на 
населението могат да се предприемат действия по: изграждане 
на диги; укрепване на сгради, засаждане на мангрови дървета 
за предпазване на бреговите линии от циклони и др., което 
изпълнение изисква безспорно логистична подкрепа. Така 
фазата на облекчаване завършва предходната, чрез насочване 
на последващи усилия към намаляване жертвите и 
имуществените загуби при евентуално възникване на нови 
бедствия. 

 
5. Заключение 
Въпреки нарастващия през последните години интерес на 

теоретици и практици в областта на хуманитарната логистика, 
ролята й в цялостния процес на управление на бедствията е 
слабо застъпена в научната литература. Предвид значителния 
дял на логистичните операции в хуманитарното подпомагане 
по време на фазата на реакция много от авторите пренебрегват 
нейното значение в останалите фази на цикъла на управление 
на бедствията. Така настоящият доклад, без да претендира за 
изчерпателност на проблема, показа възможността за 
разгръщане на потенциала на хуманитарната логистика из 
целия цикъл на управление на бедствията. В доклада специално 
внимание е обърнато на влиянието на характера на бедствената 
ситуация и на фазите на управление на бедствията върху 
вземането на логистични решения в областта. Посредством 
разкриването на тяхното влияние се установи, че начинът на 
изпълнение на логистичните процеси се различава значително 
по обем, сложност, продължителност, спешност, разнообразие 
на доставките и източници на снабдяване. Въпреки тяхното 
различие, е налице и определена повторяемост на логистичните 
процеси както в отделния цикъл на управление на бедствията, 
т.е. те се повтарят в четирите му фази, така тя е характерна и за 
различните цикли, т.е. тяхната повторяемост не зависи от 
характера на бедствията. Предвид ролята на стандартизацията в 
гарантирането на стабилност на процесите и тяхното 
управление, и в осигуряването на основа за оценяване на 
съответствието, тези прилики между логистичните процеси в 
цикъла на управление на бедствията са сигнал за насочване на 
усилията към тяхното стандартизиране.  

Анализът в настоящия доклад както очерта някои от 
насоките, в които би следвало да се разгърнат бъдещите 
изследвания, така и апелира за проявяването на по голям 
интерес към областта, поради критичното значение на 
хуманитарната логистика при осъществяване на действията по 
предотвратяване, ограничаване и преодоляване на негативните 
последствия, които са резултат от бедствия. 
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