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На майка ми — с неизмерима синовна признателност 

 
 
 

Все пак ще напрегна сили и ще тръгна отново 
по същия път, по който бях поел вчера, като 
страня от всичко, в което бих могъл да си 
въобразя и най-малко съмнение, също както 
ако знаех, че е абсолютно лъжливо. И ще 
продължа все по тоя път, докато не срещна 
нещо сигурно или поне — ако не мога друго, — 
докато разбера по безспорен начин, че в света 
няма нищо сигурно. 

Рене Декарт 
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ПРЕДГОВОР 
 
 
 

Защото какво сигурно може да има за оня, за когото не е 
сигурна самата сигурност, чрез която са сигурни всички 
неща?  

Марсилио Фичино 

 
 
 
 Тази книга много отдавна е част от моето битие и съзнание. Тя години 
наред върви заедно с мен, спори с мен, узрява и съзрява с мен. Затова беше 
крайно време да я напиша. Удоволствието при нейното създаване бе наистина 
огромно, остава да се види какво ще бъде удовлетворението. А човек винаги 
има за какво да се съмнява, още повече че книгата отразява моите знания, 
идеи и позиции към момента на нейното приключване и предаване за 
отпечатване, докато мисловният процес, търсенията и намиранията в науката 
за сигурността продължават да бъдат основна част от онова, което изпълва 
почти изцяло дните ми и ме мотивира да му се посветя в максимална степен. 
 Написването на тази книга трябва да се разглежда не само като логичен 
опит за защитаване на отвоюваните през годините научни позиции, но и като 
професионална амбиция да творя на нивото на водещите автори в областта на 
сигурността. 
 Подкрепената със знания и способности, честна, открита и конструктивна 
конкуренция движи науката напред. За разлика от традициите, принципите, 
етиката и порядъчността в Европа, САЩ и Русия, в България ние, научните 
работници и експертите, действаме почти напълно изолирано един от друг, не 
се четем, не се обсъждаме, не се критикуваме, когато трябва, и не се 
подкрепяме, когато е необходимо. С невъоръжено око се вижда как съ-
съществуваме имитирайки приятелство, избягвайки сътрудничество, тичайки по 
паралелни и рядко пресичащи се писти. С други думи — не сме общност, а 
атомизирани индивиди. Това се дължи донякъде и на реални факти, 
характеризиращи интелектуалната ни действителност поне в сферата на 
сигурността — усилията отиват главно за материално оцеляване, всеки търси 
къде да се приюти на заплата и на завет, фабриката за научни степени и 
звания работи с пълна мощност, като по този начин префокусира и 
обезстойностява усилията. Вместо към създаването на наука, те се 
пренасочват с неподозирана енергия към отговарянето на формални условия, 
към изплитането на приятелски мрежи за  взаимно издърпване нагоре по 
стълбата с титлите и буквичките пред името, към израстване не толкова 
благодарение на качеството на продукцията, а на количеството сръчност, 
ловкост, вярна ориентация във формалните правила и процедури. Ето защо  в 
родната наука за сигурността картината е размита, ценностите — занемарени, 
стойностите — обезценени, авторитетите се определят не от създадените 
научни продукти, а от изградените връзки и контакти. А това не е, изобщо не е 
справедливо, най-малкото защото и в нашата наука има постижения и 
личности, които са на високо ниво като творци и заслужават признание, 
напълно достатъчно, за да ги извади от общата маса непрекъснато нарастващи 
по брой специалисти и експерти, преподаватели и научни работници в 
сигурността.  
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 Чувствам се морално задължен да спомена имената на трима 
професори, от които съм се учил, с които съм се сравнявал, защото те държат 
високо летвата в науката за сигурността. Споменавам тях тримата като личен 
избор, което значи, че съм пределно субективен. Говоря за тях и поради още 
една причина — защото се надявам, че тази моя монография ще изглежда 
достойно на фона на техните несъмнени творчески достижения. 
 Започвам с проф. Цветан Семерджиев, защото чисто хронологически, 
когато навлизах през 90-те години на миналия век в науката за сигурността, се 
образовах от многобройните му статии в сп. „Военен журнал”, някои в 
съавторство с рано починалия блестящ негов брат и мой връстник Емил 
Семерджиев (1956—2001), а после и от неговите книги. Сред тези книги ще 
отбележа „Информационна война”1, „Войната на мрежите”2, „Информационна 
сигурност”3, „Стратегическо ръководство и лидерство. Организации”4, 
„Стратегическо ръководство и лидерство. Среда”5 и други. Това, което ме 
впечатли в научните му публикации бе опитът да привлече нови подходи, нови 
идеи, нови понятия в науката за сигурността и така да разчупи нейните 
традиционни, донякъде схоластични рамки. Той използваше понятия, които ми 
бяха близки и сродни от предното ми научно битие на доктор по математика — 
синергетика, ентропия, хаос, информация и т.н. (за тях ще стане дума по-
късно). Това съвпадаше с моите макар и все още ранни тогава, но неизменни 
убеждения, че вместо стария, монодисциплинарен подход, в науката за 
сигурността идва времето на нов, мултидисциплинарен подход — символ-
веруюто на настоящата книга. 
 Не мога да не отбележа и голямото влияние, което оказа върху моите 
занимания със сигурността проф. Васил Проданов. Той неизменно ме 
респектираше с широкия си поглед, със сериозната си ерудиция, с 
доброжелателността си към такива като мен, които идват в политиката, както се 
казва, от улицата, а в науката — от другия й край, но се отнасят към нещата 
съвестно и отговорно. Неговите книги и преди всичко „Глобалните промени и 
съдбата на България”6 и „Насилието в модерната епоха”7, редица други негови 
публикации (които той любезно ми предостави при подготовката на тази книга, 
заедно с безценни файлове с книги на западни автори), докладите му на 
десетки конференции извеждат научния анализ на сигурността на съвсем 
различно ниво. Те са написани на разбираем, ясен, понякога традиционен език, 
т.е. без сложните, трудни за дешифриране и осмисляне инвенции, асоциации и 
монолози на някои несъмнено знаменити западни автори, които обаче сякаш се 
стремят умишлено да пишат така, че да ги разбират крайно ограничен кръг 
хора, и представляват задълбочен поглед, подкрепен с теории и аргументи от 
най-значимите школи и най-утвърдените имена в модерната философия. 
Именно това значимо философско „облъчване” на проблемите на сигурността 
ме впечатлява най-силно в трудовете на проф. Васил Проданов. 
 Третият български учен, за когото искам да стане дума, е проф. 
Димитър Йончев. С него ни свързват дългогодишни добри отношения, били 
сме и противници в политиката, и партньори в анализите. Но тук говоря не за 
това, а за неговия успешен пробив в науката за сигурността, даже не толкова с 
факта, че той първи започна да пише и проповядва за необходимостта от 
системен подход в сигурността, а за това, че с научните си публикации 
(особено с книгите: „Теория на скритото присъствие"8 и „Разузнаване"9) въведе 
качествено различен език в нашата наука — езика на Мартин Хайдегер (Martin 
Heidegger, 1889—1976), Мишел Фуко (Michel Foucault, 1926—1984), Жан-
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Франсоа Лиотар (Jean-François Lyotard, 1924—1998), Жак Дерида (Jacques 
Derrida, 1930—2004) и т.н. Наистина, ние сме свидетели на толкова много книги 
и статии, доклади и документи, в които за сигурността се говори с крайно 
ограничен брой банални думи, само че политически коректно преведени от 
руски научен диалект на американски научен сленг, докато проф. Димитър 
Йончев се опитва да разсъждава за сигурността на имащ много повече 
контексти, сложен, многопластов и многосмислов език — да вземем само 
чудесната му идея да използва философския концепт „присъствие” и да 
разглежда сигурността като „състояние на присъствие, при което е налице 
задоволителен контрол от страна на присъстващия над въздействията върху 
него”. Или пък разглеждането на разузнаването като преднамерено, пряко, 
скрито присъствие, извличащо информационен ресурс в пространство на чужд 
суверенитет. Така ние виждаме съвсем друг начин да се говори за 
разузнаването, вместо да се предъвква и претъпква то единствено с понятия 
като „вербовка”, „агентура”, „външно наблюдение”, „активно мероприятие” и все 
неща от този род и този мироглед. 
 
 Настоящата книга е първият том от една своеобразна четирилогия. 
Посветена е на намирането на отговор на въпроса „Що е сигурност?”, т.е. 
стреми се да разсъждава над същността, смисъла и съдържанието на научната 
категория „сигурност”. 
 Така се получи, че всъщност мисленият като втори том на 
четирилогията за сигурността вече излезе от печат със заглавие „Петте нива на 
сигурността”10. Той е посветен на въведената от мен в науката за сигурността 
Схема на Петте нива на сигурността, а именно:  (1) Сигурност на Индивида; 
(2) Сигурност на Групата от индивиди; (3) Сигурност на Държавата; 
(4) Сигурност на Общността от държави; (5) Сигурност на Света. Наложи се да 
побързам с издаването на книгата „Петте нива на сигурността”, защото все 
повече български експерти започнаха да използват моята Схема, понякога без 
да ме цитират, а и нерядко, без да подозират, че аз съм нейният автор. 
 Третият том ще бъде посветен на един от най-актуалните и 
стратегически важни аспекти на сигурността — засилващото се мрежовизиране 
на обществата, институциите, предизвикателствата и мисленето, в частност на 
взаимодействието между йерархичните и мрежовите структури. 
 Четвъртият том ще анализира риска, рисковете, рисковото общество 
и рисковия човек. В него ще разсъждавам за управлението на рисковете в 
контекста на революционните промени, които ни носи Третата вълна в науката 
за сигурността — Вълната на риска, дошла да замени Първата вълна — 
Вълната на Безопасността и Втората вълна — Вълната на Сигурността. 
 Бих искал да уточня, че за пълнота и улеснение на читателите съм 
посочил оригиналното изписване (т.е. на родния им език) на имената на 
упоменатите от мен личности, като на вече починалите от тях са указани 
годините на раждането и смъртта, както съм ги установил от различни 
информационни източници. В бележките под линия съм пояснил съответните 
термини, като за целта бяха използвани версиите свободната електронна 
енциклопедия Wikipedia на български, английски и руски език 
(www.bg.wikipedia.org, www.en.wikipedia.org, www.ru.wikipedia.org), Речник на 
чуждите думи в българския език11, Латинско-български речник12, Български 
тълковен речник13, както и редица други справочни материали на различни 
езици. Цитатите от Библията са по изданието на Св. Синод на Българската 

http://www.bg.wikipedia.org/
http://www.en.wikipedia.org/
http://www.ru.wikipedia.org/
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църква14. Позволих си да бъда толкова обстоятелствен, най-вече заради 
младите хора, любознателните студенти, които ще прочетат тази книга — те са 
продукт и потърпевши на влошаващото се родно образование и за тях 
огромното мнозинство от цитираните от мен известни личности са почти 
напълно непознати... 
 
 В един предговор не бих могъл да споделя всички свои вълнения и 
неспокойствия, свързани с творческия процес по създаването на една 
монография, нито си струва да занимавам твърде дълго читателя с бъдещите 
си планове. Ето защо ми остава само да кажа няколко думи на благодарност за 
тези, които ми помагаха при написването на книгата. 
 Най-напред искам да изразя своята най-дълбока и изпълнена със силна 
синовна обич благодарност към моята майка, която през цялото време бе до 
мен, стараеше се всеотдайно и неуморно да ми създава прекрасни условия за 
труд и отдих. При тези нейни грижи бе просто грехота да не напиша добра 
книга. 
 Искам да благодаря на моите колеги и приятели от Военна академия „Г . 
С. Раковски”, че имам възможност да работя сред личности, които — колкото и 
странно да звучи за нашето вълче, ултрапазарно и свръхматериално, време, — 
са абсолютно доброжелателни, коректни и сърдечни, създавайки така една 
удивително спокойна, ненапрягаща, нестресираща атмосфера. 
 Една малко странна благодарност е насочена към моите приятели в 
социалната мрежа Facebook, с повечето от които не се познавам лично — Иво 
Христов, Венета Аждерева, Мариан Карагьозов, Елена Тарашева, Александър 
Димитров, Алла Просимовна, Радослав Бонев, Виктор Банов и редица други. Те 
откликваха с готовност на най-различни мои молби за уточнения, справки, 
значения на думи. За пръв път се ползвам от подобна помощ и затова ми се 
стори удивително, че може да има такова ефективно мрежово общуване. 
 Специална, вече традиционна, е благодарността ми към д-р Ина Пеева. 
Ние с нея имаме плодотворна традиция на колегиално взаимодействие —
безценната и безкористна нейна помощ влияе изключително ефективно на 
подготовката на вече трета моя книга. При това тя има няколко безспорни 
качества, чието съчетание я прави практически незаменима за автори като мен 
— самата е специалист в сигурността, владее няколко езика и с това ми помага 
в преводите на цитатите в книгите, а освен това е отличен редактор, който 
прави максималното, за да „изпипа” нещата по начин, който укрепва авторитета 
на автора и облекчава максимално читателя. 
 Изключително голяма и признателна е благодарността ми към „Военно 
издателство” ЕООД, към неговото ръководство и най-вече към управителя 
Пламен Стоянов и главния редактор Ценко Велев, а също така към редактора 
Пламен Димитров за това, че ме подкрепят и с издаването на втора моя книга, 
поемат свързаните с нея пазарни рискове. 
 Разбира се, има още съпричастни към написването на тази книга хора — 
моите деца, най-скъпите ми роднини и най-близките мои приятели, без които не 
бих могъл така спокойно, а на моменти, признавам си, безгрижно да се посветя 
на най-красивата научна категория — „сигурността”. Но тяхното изреждане би 
превърнало Предговора в панегирик, а това точно на тези хора едва ли биха 
имали нужда от това, защото знаят, че аз съм им благодарен по принцип — 
просто за това, че ги има в моя живот. 
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 Накрая, чувствам се длъжен и задължен да кажа, че за достойнствата на 
книгата, а аз съм убеден, че тя има такива, заслугата е на мнозина, но за 
нейните слабости, пропуски и грешки, вината е само и единствено моя. 
 
 
София, 14.10.2011 г. 

Николай Слатински 
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ВЪВЕДЕНИЕ 
За мултидисциплинарен подход в изучаването на сигурността 

 
 
 

Поетите, осъзнаващи тази своя власт, започват 
преднамерено да оскърбяват несправедливо това, което 
обикновено наричаме действителност, преобразувайки го в 
нещо несигурно, привидно, фалшиво, греховно, 
страдалческо и измамно; те използват всичкото възможно 
съмнение относно границите на познанието, всички 
скептични ексцесии, за да надиплят върху нещата воала на 
несигурността: за да може после, след това затъмнение, 
тяхното вълшебство и омагьосване на душите да бъде 
безусловно възприемано като път към „същинската 
истина”, към „същинската действителност”. 

Фридрих Ницше 

 
 
 
 През първото десетилетие на ХХІ век човечеството премина към 
качествено (или злокачествено?) нова фаза на своето развитие, при 
изследването на която неизменно трябва да се използва категорията 
„несигурност”. Достатъчно е да проследим различните описания и анализи на 
глобалната стратегическа ситуация, за да се убедим, че в алтернативните 
сценарии и прогнози несигурността винаги фигурира като базисна 
характеристика. Това е така, независимо дали говорим: 
 ● за постмодерното рисково общество и неговите серийно произведени 
несигурности15; 
 ● за времето на ескалиращите Четири „НЕ” — Неопределеност, 
Нееднородност, Неустойчивост и Несигурност; 
 ● за преминаването от една криза с повишена несигурност към друга 
криза с повишена несигурност при неизменно присъщата за тези кризи 
нелинейна зависимост между причините и следствията, когато малки 
въздействия могат да предизвикат големи последици и обратно — големи 
въздействия могат да доведат до малки последици, т.е. да се пилее огромна 
енергия за постигането на нищожен резултат; 

● за стремителното ни приближаване към точката на бифуркацияI, след 
която несигурността на нашата цивилизация или ще бъде поставена под 
контрол, като човечеството мобилизира своите материални и морални ресурси 
и поеме по нов, по-разумен път, оставящ му реални перспективи за оцеляване; 
или ще продължи да нараства с ускоряващи се темпове, като човечеството 
започне да деградира, да се разпада на конфронтационни общности с 
антагонистични „ценности” и да се свлича в състояние на перманентен хаос и 
самовъзпроизвеждаща се анархия. 
 Класическите научни подходи към сигурността са изчерпили своята 
познавателна сила. Ако оставим сигурността затворена в сковаващите, станали 
в известна степен банални и донякъде досадни схеми, наследени от 

 
I Бифуркация — разделяне на две, раздвояване, разклоняване. Точка на бифуркация (точка на разклоняване) е 
пределно, критично, кратковременно и неустойчиво състояние, при което обектът (системата) е изправен пред два (или 
няколко) алтернативни, дълговременни и устойчиви, т.е. самоподдържащи се и възпроизвеждащи се, модели на 
развитие (траектории или сценарии). Тези нови режими на съществуване на обекта (системата) се наричат „атрактори” 
(вж. по-долу). Най-често двата крайни варианта на избор на поведение са коренно противоположни: единият 
(негативният) е свързан с разрушаване на подредеността (реда) на обекта и изпадането в хаос, другият (позитивният) 
— с преминаване към по-високо ниво на подреденост (ред). 
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биполярната епоха — схеми, ориентирани към статиката и баланса, базирани 
върху „твърдите” (hard) аспекти на силата, следващи мислене тип „обсадена 
крепост” и „безопасност с цената на всичко и на всякаква цена”, фокусирани 
върху защитата и охраната, — ние рискуваме да говорим за сигурността през 
държавноцентричната, политико-военна призма на вчерашния ден и дори на 
безвъзвратно отишлия си ХХ век. 
 Науката за сигурността обаче еволюира стремително и преживява 
истински ренесанс, превръщайки се в една от най-бързо развиващите се и 
атрактивни за провеждане на сериозни изследвания съвременни науки. Тя не 
само разширява в актуални и дори неподозирани доскоро посоки своето 
проблемно поле, но все по-интензивно прилага знания и идеи от различни 
други науки — както естествени (математика, физика, химия и т.н.), така и 
обществени (политология, социология, психология и т.н.). Отлична илюстрация 
на гореказаното са фундаменталните научни достижения на Иля Пригожин (Ilya 
Prigogine, 1917—2003). Неговите изследвания в областта на неравновесната 
термодинамика и статистическата механика на необратимите процеси и 
разработената теория на дисипативните структури му донесоха световно 
признание, в т.ч. и Нобелова награда по химия за 1977 г. Същевременно в 
днешно време е трудно да си представим изучаването на социалните системи, 
човешките общности и общества без прилагане на разработките на Иля 
Пригожин, т.е. без понятията „ентропия”II, „дисипация”III, „точка на бифуркация”, 
„атрактор”IV, „самоорганизация”, „неравновесие”, „неустойчивост”, 
„нелинейност” и т.н.16. 
 Разбира се, синтезът на естествените и обществените науки и техният 
взаимен обмен на модели, подходи и термини, не се ограничава само с името 
на Иля Пригожин. И ако за българските специалисти в областта на сигурността 
съвременните достижения на обществените науки са познати или поне би 
трябвало да са познати (а как иначе може да се следват високите европейски, 
руски и американски научни образци!), то моделите и подходите, навлизащи в 
изучаването на сигурността откъм естествените науки продължават (с много 
малки изключения) да бъдат terra incognitaV. Нещо повече, извън България 
използването на подобни модели и подходи се приветства и подкрепя както 
морално (с нарастване на престижа и авторитета на съответните 
изследователи), така и материално (с финансова помощ на различни  
фондации и институти). В България обаче онзи научен работник, който говори 
за необходимостта тези модели и подходи да бъдат използвани в 
изследванията на сигурността, рискува да се натъкне на предубедено 
отношение, на зле прикрити подозрения в спекулативно боравене със знания, 
за които широката експертна общност не е подготвена, и на не съвсем 
деликатни обвинения за механично пренасяне на тези знания само заради 

 
II Ентропия — величина, термодинамична функция, която характеризира топлинното състояние и възможните 
изменения на състоянието на една материална система; също мяра за безпорядъка в една система (вж. по-долу). 
Понятието „ентропия” е въведено за първи път през 1865 г. в термодинамиката от германския математик и физик 
Рудолф Клаузиус (Rudolf Clausius, 1822—1888) като величина, определяща необратимото разсейване на енергия. 
III Дисипация — разпиляване, разпръскване (вкл. на енергия), но също и несвързаност, безсистемност и 
безпорядъчност. 
IV Атрактор — равновесно състояние, към което се стреми една динамична система; състояние или множество от 
състояния (точки, криви, повърхности, обеми, други сложни структури), към които еволюира траекторията на една 
система, а системата се стреми да ги следва или да остане в максимална близост до тях (напр. махалото в най-ниската 
си точка). 
V Terra incognita — изразът се употребява за обозначаването непозната област в науката; непозната (неизследвана, 
неизвестна) земя.  



 10 

следването на научната мода, без да има достатъчно убедителни 
доказателства, че тяхното прилагане е обосновано и закономерно. 
 
 Извършването на детайлен анализ на взаимодействията, взаимните 
припокривания и преливания на идеи между естествените и обществените 
науки е една изключителна интересна и достатъчно сложна задача, която би ни 
помогнала да навлезем по-дълбоко в тайните на нашия материален и идеален 
свят, да открием общите закономерности в него и различните специфики на 
неговите подсистеми. Посвещаването на тази задача обаче далеч надхвърля 
целите на настоящата книга. При все това за мен е много важно да изтъкна две 
принципни съображения. 
 Първо, нарастващата сложност на света, в който живеем не може повече 
и не може вече да бъде изучавана без привличането на широк спектър от 
различни науки. В огромна степен традиционните, монодисциплинарни подходи 
са отживели времето си. Те са достигнали границата, ръба, предела на 
използваемостта и продуктивността на присъщия само на тях категориален и 
методически апарат. Да се смята, че и нататък ще бъде възможно всеки научен 
работник да „копае” своето парцелче в съответната наука, оставайки ограден от 
нейните межди и синори, от нейните стени и зидове, без най-малкото да 
надзърта зад тях, е безнадеждна илюзия, на която уважаващите себе си 
сериозни анализатори отдавна не вярват. 
 Второ, естествените и обществените науки много често използват едни 
и същи категории и понятия, напр., само за илюстрация, време, пространство, 
система, енергия, сложност, адаптивност, стабилност, хомеостазаVI, 
напрежение, сила. Това не е никак странно, защото в края на краищата и двата 
клона на научното познание изследват един и същи свят — нашия, само че 
едните науки (естествените) описват този свят с формули, а другите науки 
(обществените) — с думи. Но светът е един — той е обиталището на човешкия 
род и на всяка друга жива и нежива материя, оказвайки се за наша радост и 
беда толкова крехък, толкова уязвим, с толкова неочаквани и изключително 
сериозни, трудно управляеми рискове. 
 На това място само бегло, основно с илюстративна цел, ще спомена 
някои от най-важните математически теории и идеи, които навлизат все по-
усилено в изучаването на социалните процеси. Тези теории и идеи нерядко се 
пресичат, допълват се взаимно, представляват логическо продължение една на 
друга, разширяват възможностите за анализ на социалните системи и за 
установяване на нови закономерности в тях.  
 За да може моята монография да бъде полезна за неизкушените в 
дълбоките математически дебри читатели, представянето на материала в тази 
глава е дадено съзнателно опростено, като правило (където това е възможно), 
без да се изискват прекалени специализирани познания. Моето желание е не 
да издигам прегради и да демотивирам, така че читателят да си каже „Не, това 
посмъртно не мога да го разбера!”, а да приобщавам, да стимулирам 
навлизането в безусловно интересни нови научни материи и раздели. 
 В края на краищата математическите модели и подходи разглеждат 
изучаваните процеси и ситуации в идеализиран, синтетичен и теоретичен вид, 

 
VI Хомеостаза (хомеостазис) — постоянство в състава, реакцията и други свойства на кръвта, клетъчно-тъканните 
течности и на ред физиологични функции като телесна топлина, водно-солна обмяна, поддържано от сложни 
рефлексни системи и физиологични механизми; означава способност на отворената система да съхранява постоянно 
вътрешно състояние, при което тя се намира в динамичното равновесие, както и да се завръща в непродължителен 
период от време към него, ако поради вътрешни и външни причини е била принудена да се отдалечи от това състояние 
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докато реалните процеси и ситуации са подвластни на въздействия, чието 
пълно и изчерпателно систематизиране, класифициране и формализиране е 
много трудно и най-често невъзможно. С други думи, математическите теории и 
идеи не бива да се разглеждат като буквално, строго, пряко приложими. Те са 
рамка, апарат, интелектуални механизми и операционни инструменти, чрез 
които да се получи не абсолютно точна, перфектна, идеализирана картина за 
изучаваните процеси и ситуации, а да се състави удовлетворителна 
качествена представа за тях и да се предположат неразкрити и неподозирани 
техни страни.  
 Ето един пример, който ще ми позволи по-ясно да обясня своите скромни 
цели. Логично е да се предположи, че би било добре за този, който ползва 
сложен, ултрасъвременен телескоп, за да наблюдава астрономически и даже 
космически феномени, да е запознат задълбочено с принципите, на които се 
базира устройството на телескопа и с начините, по които той функционира. Но 
дори да не разполага с тези знания, търсещият, стремящият се към познанието, 
към осъзнаването на астрономическите и дори космическите феномени 
изследовател, може да ползва телескопа и с негова помощ да надникне далеч 
в пространството и времето, като така научи нещо повече за нашата вселена и 
за неразгадания все още смисъл на нейното съществуване. 
 Привеждайки в синтезиран вид част от съвременните математически 
теории и идеи, които намират интензивно нарастващо приложение в науката за 
сигурността, бих желал да изтъкна преди всичко посланието на днешното 
сложно и динамично време, а именно, че мултидисциплинарният подход е 
единственият работещ и способен да даде нови, модерни, фундаментални 
резултати в науката за сигурността подход. Това е истинско предизвикателство 
към всички нас, работещите в сферата на сигурността, защото:  

 Мултидисциплинарният подход настоятелно и категорично изисква 
да бъде даден шанс на креативността и новаторското отношение към 
проблемите на сигурността. Това трябва да стане за сметка на 
рутината и преразказа на излезли от употреба дискурси 
(„завещани” ни от учебници, старателно изучавани и преписвани през 
доброто старо социалистическо време) и на идеологизирани, 
политически коректни, твърде бързо настанили се наративи 
(станали господстващи чрез повърхностна пропаганда и почти 
ОруеловскиVII новоговор — да припомням ли, че лозунгите на 
единствената управляваща партия в романа „1984”17 са: „Войната е 
мир”, „Свободата е робство” и „Невежеството е сила”...?). 

 Мултидисциплинарният подход настоятелно и категорично изисква 
да бъде даден път на младите в науката — на младите както по 
години, така и по дух. В противен случай науката за сигурността ще се 
капсулира, консервира, херметизира; ще се превърне единствено в 
поприще на застаряващи представители на бившата обслужваща 
тоталитарното управление политическа наука и на пенсионирани 
служители на тоталитарните репресивни структури. Нямам 
персонално нищо против едните или другите колеги, нещо повече, от 
някои от тях съм се учил, а на други дължа и държа много. 

 
VII Джордж Оруел (George Orwell) е псевдоним на английския писател Ерик Артър Блеър (Eric Arthur Blair, 1903—1950), 
изобличил тоталитарното общество и тоталитаризмите, чрез своите антиутопии  „Животинската ферма” (Animal Farm, 
1945) и „1984” (1948). 
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 Може би някой ден и на българската улица на науката за сигурността ще 
изгрее слънце и ще дочакаме мига, когато между нашите университети, най-
малкото в тези от тях, където се преподава сигурност, ще има истинска битка за 
привличане на стойностни преподаватели, работещи с ориентация към 
съвременното ниво на науката, а няма да се изплитат мрежи от приятелства и 
зависимости (предишни и сегашни), които превръщат тези университети в 
недостъпни за нормалната конкуренция и за можещите да хвърлят камък в 
блатото на рутината креативно мислещи, а още повече — млади специалисти. 
Тогава студентите ще могат да избират не само традиционни курсове, от някои 
от които лъха на минало, но и оригинални курсове, чрез които като кокичето 
през асфалта — отчаяно, упорито, смело — ще пробива бъдещето, като 
например „Математическо моделиране и сценарийно проектиране в  
сигурността”, „Системи за сигурност — социална динамика на критичността”, 
„Йерархични структури vs. Мрежови предизвикателства”, „Управление на 
сложни самоорганизиращи се системи в условия на висока степен на 
неопределеност”, „Цивилизационни различия в схващанията за сигурността 
(Запад—Изток)” и дори „Риск и Сигурност в изкривеното време и пространство 
(Айнщайнов святVIII и Пригожинова логикаIX)”. 
 
 Ще се спра на някои от най-актуалните за науката за сигурността 
математически теории и идеи: синергетика, теория на катастрофите, теория на 
хаоса, теория на фракталите, теория на игрите, Марковски процеси, теоремите 
за непълнотата на Гьодел и изследванията на мрежовите структури. 
 

Синергетика 
 СинергетикатаX е наука за самоорганизиращите се, еволюиращи (в някои 
случаи деволюиращи) системи, т.е. системи, в които протичат процеси на 
самоорганизация, в резултат на които системата придобива качествено нови 
позитивни (в някои случаи негативни) свойства и характеристики. 
 Автор на термина „синергия” е американският дизайнер, архитект и 
изобретател Ричард Фулър (Richard Fuller, 1895—1983). Създател на науката 
„синергетика” е германският физик Херман Хакен (Hermann Haken), който 
публикува книгата си „Синергетика” през 1977 г. 
 Синергетиката изучава следните видове системи: 
 • (Естествено) Синергетични системи, при които сумарният резултат от 
взаимодействието на техните елементи е по-висок (по-голям) от механичната 
сума на техните свойства (вж и по-долу); в частност това може да бъде ново, 
по-високо структурно ниво от нивата на взаимодействащите елементи.  
 • Отворени системи, които обменят с външната среда материя, енергия, 
информация и ентропия. Както ще стане дума по-късно, в съответствие със 
законите на термодинамиката, система, която е затворена, т.е. не извършва 
обмен на материя, енергия, информация и ентропия с външната среда, 
преминава в състояние на максимална ентропия (т.е. на пълен безпорядък, 
хаос) и прекратява развитието си. 

 
VIII Под „Айнщайнов свят” се разбира светът, в който пространството и времето не са абсолютни и независими едно от 
друго, а са относителни, свързани в четиримерен пространствено-времеви континуум. 
IX Под „Пригожинова логика” се разбира зависимост между причината и следствието, при която те си влияят взаимно, 
периодично, динамично и непредизвестено си разменят местата и са така преплетени, че много често следствието 
влияе на причината, която го е породила и на която то е функция към дадения момент. 
X Синергия  — дружно действие на два или повече органа, т.е. съвместна дейност, работа, извършвана заедно. 
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 • Сложни системи, за които сложността се проявява в тяхната структура, 
във взаимодействието между отделните елементи, в каналите, по които се 
извършва обмен с външната среда, и в интензивността на този обмен. 
 • Нелинейни системи, в които, най-общо казано, няма право 
пропорционална (линейна) зависимост между причината и следствието, т.е. 
невинаги, а по-скоро твърде рядко, имаме „малка причина—малка последица” 
или „голяма причина—голяма последица”. 
 • Неравновесни системи, които се намират далеч от равновесното 
положение. Неравновесността е необходимо условие за тяхното развитие и 
самоорганизация. Близо до равновесното положение способността за 
самоорганизация е минимална и там всеки елемент взаимодейства само със 
своите съседи, докато далеч от равновесното положение всеки елемент 
започва „да вижда” всички елементи и системата като цяло, по този начин се 
интензифицира корпоративното взаимодействие между елементите. 
Засилването на неравновесието води до ситуации, при които се преминава 
през кратковременно хаотично състояние и точка на бифуркация, при която или 
старата структура на системата се разрушава, т.е. „от хаоса се ражда 
безпорядък” (disorder out of haos), или възниква нова устойчива структура т.е. 
„от хаоса се ражда ред” (order out of haos)18, а каква ще бъде тази нова 
структура, зависи от взаимодействието и влиянието на много случайни 
фактори. 
 

Теория на катастрофите 
Под „катастрофа” тук се разбира рязко качествено изменение на обекта 

при плавно количествено изменение на параметрите, от които той зависи. 
Терминът „катастрофа” и „теория на катастрофите” са въведени в края на 60-те 
и началото на 70-те години на ХХ век от Рене Том (René Thom, 1923—2002) и 
Кристофър Зиман (Christopher Zeeman). Катастрофата настъпва при 
определени стойности (особени точки) на управляващите параметри — 
споменатите вече точки на бифуркация. 

Теорията на катастрофите се използва все по-често в икономиката, 
финансите, медицината (по отношение на някои болести, които протичат бавно, 
поради което „улавянето” им е твърде сложно, но от един момент нататък 
изведнъж стават трудно лечими или дори нелечими), при изучаване на военни 
операции, а така също, което е логично, при различни извънредни ситуации в 
резултат на природни, антропогенни (причинени от човека) и техногенни 
(породени от съвместното действие на природата и човека) бедствия и аварии. 

Специален интерес като приложно поле за теорията на катастрофите 
представляват такива социални системи (общности, общества), които въпреки 
отчитаното на повърхността нормално или в удовлетворителна степен 
поставено под контрол развитие, от един момент нататък изпадат в криза, губят 
ориентация и стават стратегически „слепи”, откриват в себе си пукнатини и 
задълбочаващи се и разширяващи се линии на разделение между отделни 
групи и прослойки.  

Оказва се, че качествените изводи, съдържащи се при анализа на 
подобни системи чрез подходи и методи от теорията на катастрофите, 
позволяват много по-бързо намиране на решение, ако е достигната „точка на 
катастрофа”, а като се използват някои предписания на тази теория, става 
възможно въвеждането на модели за ранно сигнализиране, които да позволят 
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системата да бъде стабилизирана, преди да попадне в приближаващата се 
„точка на катастрофа”. 
 

Теория на хаоса 
 Има съществена разлика между това, което в обикновения живот се 
разбира под „хаос” и това, което математиците разбират под понятието „хаос”. 
Обичайното разбиране за хаос е безпорядък, анархия, объркване. Но древните 
гърци под „хаос”XI са разбирали „зейнала бездна” — първично състояние на 
безформеност или пустота (а не състояние на безредие), предшестващо 
произлизането на вселената или космоса, т.е. на света. Според тяхната 
митология, в началото бил Хаосът и от него възникнали първите божества. 
 Ето какво четем в уникалната книга “Гръцките митове” на Робърт 
Грейвз19: 
 — според ПеласгийскияXII мит за сътворението: „В началото Евринома, 
Богинята на Всички Неща, изскочила гола от Хаоса, но не открила под краката 
си никaквa твърд, на която да стъпи; и затова отделила небето от морето, 
танцувайки самотна върху вълните му”;  
 — според ОлимпийскияXIII мит за сътворението: „Майката-Земя 
възникнала от Хаоса и родила своя син Уран по време на съня си”;  
 — според философски мит за сътворението, почерпен от „Теогония” на 
ХезиодXIV: „Първа била Тъмнината и от Тъмнината произлязъл Хаосът. А от 
съюза между Тъмнината и Хаоса се породили Нощта, Денят, Мракът и 
Въздухът”; 
 — според друг философски мит за сътворението, който се среща 
единствено у ОвидийXV и бил заемка на елините от вавилонския епос за 
ГилгамешXVI: „Богът на Всички Неща (който и да е той, защото някои го наричат 
Природа) се появил внезапно от Хаоса, отделил земята от небесата, водата — 
от земята и етера — от въздуха. Тъй като тези елементи все още не били 
съчетани в хармония, той ги довел до надлежния ред, в какъвто ги откриваме и 
днес”. 
 В математиката обаче под „хаос” се разбира явление, при което 
поведението на една нелинейна система изглежда случайно (хаотично), 
независимо, че моделът, които я описва е детерминиран, т.е. този модел се 
подчинява на някой строг закон и в определен смисъл самата система е 
подредена. 
 Теория на хаоса е съвременен подход (клас от подходи) за изучаване на 
поведението на нелинейни, динамични системи, които при определени условия 

 
XI Хаос — стихия, която е съществувала в световното пространство преди сътворяването на света според гръцката 
митология; пълно безредие, безпорядък, обърканост. 
XII Пеласги — полумитични палеотракийски племена, най-старите жители на Балканите, които според древногръцките 
автори са обитавали и териториите на Древна Гърция преди елините, т.е. до възникването на т.нар. Микенска 
цивилизация (XI век—146 г.).  
XIII Древните гърци смятали, че техните богове обитават вечно в свещената планина Олимп в Гърция, затова често тези 
богове се наричат „Олимпийци”. С Олимп са свързани повечето древногръцки митове — истински философски 
кладенец от мъдрост и поуки за човечеството от времето на древна Елада и до днес. 
XIV Хезиод (Ἡσίοδος, VIII—VII век)  — древногръцки поет, автор на една от първите древногръцки митологически поеми 
„Теогония”, която като художествени стойности отстъпва значително на „Одисея” и „Илиада”. 
XV Публий Овидий Назон (Publius Ovidius Naso, 43 г. пр.Хр.—17/18 г. сл.Хр.) или само Овидий — древноримски поет, 
автор на „Метаморфози” (Metamorphoses), поема от 15 книги, разказваща за различните превръщания и 
трансформации, случили се във времената след сътворяването на света съгласно гръцката и римската митология. 
XVI Гилгамеш е шумерски и акадски митологичен герой, цар, син на бог. „Епосът за Гилгамеш” е едно от най-древните 
запазили се литературни творения на човечеството. Написан е от неизвестен вавилонски автор около 1800—
1700 г. пр.Хр. Книгата е открита през 1839 г. сред останките от Ниневия, древната столица на Асирийската империя, от 
Остин Хенри  Лейърд (Austen Henry Layard, 1817—1894), написана във вид на клиновидно писмо върху 12 глинени 
плочки. През 1872 г. е публикувана за първи път от британския асиролог Джордж Смит (George Smith, 1840—1876). 
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са подложени на математическото явление „хаос”. Първите изследвания в 
областта на подобни системи са правени от френския учен Анри Поанкаре 
(Henri Poincaré, 1854—1912). 
 Примерите за системи, изучавани в теорията на хаоса са многобройни: 
метеорологичните явления, биологичните популации, човешките общности и 
общества.  
 Изучаваните в Теорията на хаоса системи са силно зависими от 
началните и граничните условия. Това означава, че и най-слабото изменение 
на тези условия (на входните данни или във външната среда) може да тласне 
системата по коренно отличаваща се траектория, т.е. поведението й може 
силно да се измени, от което следва, че предсказването на поведението на 
подобни системи е невъзможно или изключително трудно и то в твърде 
ограничен (кратък) период от време.  
 Гореспоменатото явление е известно като „Ефект на пеперудата” и е 
свързано с изследванията на  друг основоположник на Теорията на хаоса, 
Едуард Лоренц (Edward Lorenz, 1917—2008) и по-специално със заглавието на 
изказването му през 1972 г. пред Американската асоциация за развитие на 
науката (American Association for the Advancement of Science): 
„Предсказуемост: може ли махането с крила на пеперудата в Бразилия да 
предизвика торнадо в щата Тексас20“. 
 Използването на пеперудата като символ на малка промяна, водеща до 
големи последствия, се свързва най-напред с разказа „Гръмна гръм” (A Sound 
of Thunder) от 1952 г. на Рей Бредбъри (Ray Bradbury). Ето съвсем накратко 
съдържанието на този разказ. През 2055 г. героят на разказа Екълс взема 
участие в сафари за Тиранозавър Рекс в Мезозойската ера, което се 
организира чрез връщане назад във времето с 60 милиона години. Виждайки 
тиранозавъра, Екълс изпада в паника и нарушава забраната да се стъпва 
встрани от пътеката. Така той с крака си смачква неволно една пеперуда. При 
завръщането си обратно в 2055 г. Екълс установява, че са настъпили големи 
промени, например в правописа на английския език и в поведението на хората, 
президентските избори са спечелени не от либерала Кейт („глупак и слабак”), а 
от фашиста Дойчър („железен човек, човек с кураж”)21. 
 В обичайната, разговорна човешка реч думата „хаос” е натоварена с 
отрицателни значения и конотацииXVII. С нея се свързват състояния на анархия, 
безредие, беззаконие, свободия, повишена несигурност, влошена 
управляемост, деструктивни тенденции, неефективно функциониране на 
страната. Но въоръжени със знания от математиката и физиката, можем да 
мислим и другояче за хаоса — като за критичен период, за време разделно, за 
най-ниска точка, за своеобразно чистилище, след което не е задължително да 
настъпи единствено пълен разпад на социалната система, а би могло да се 
премине и към нов, по-нормален, по-стабилен и по-предвидим, дори по-висок, 
етап на развитие.  
 Хаосът може да се окаже отрезвяващ, стимулиращ — едно надникване 
над бездната, след което, осъзнавайки какво ни очаква, ако не се вземем в 
ръце, ако не се опомним, ние ще намерим сили и вяра да стиснем зъби, да 
проявим воля за промяна, да се мобилизираме, обгорени от горчивия опит и 
извлекли си поуки от случилото се. Така хаосът може да се разглежда не само 
като стихийно, апокалиптично бедствие, но и като катализатор, като 
предизвикателство. А предизвикателството е свързано с отговора, който му се 

 
XVII Конотация — нюанс, добавен към основното значение на дума или израз; преносно значение на думата. 
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дава. Ако отговорът е лош, неразумен, неправилен, грешен, 
предизвикателството ще донесе неизмерими и вероятно непоправими щети. Но 
ако отговорът е добър, разумен, правилен, верен, то предизвикателството ще 
открие нови възможности, шансове и перспективи.  
 Важното е обаче да се разбира, че колкото по-близо е до хаоса 
системата, толкова повече пространството за маневриране се ограничава, а 
времето за вземане на решения се скъсява — при притегляне към „окото на 
хаоса” настъпва своеобразно компресиране на пространствено-времевия 
континуум и цената на грешката нараства неимоверно много. Хаосът може да 
роди чувство на обреченост, но, както се казва в китайската Книга на промените 
„И Дзин”XVIII: хаосът е мястото, „където се раждат блестящи илюзии”22. 
 Аз и по-нататък ще разсъждавам много за новата стратегическа среда на 
повишена несигурност, в която се намираме, за качествено различната картина 
от гледна точка на новия императивXIX на сигурността (security imperative). Но 
понеже говоря за хаоса, за хаотичността, като характеристика на тази нова 
стратегическа среда, ще цитирам Владислав Тодоров: „В хаоса царства 
всеобща непредсказуемост на ставащото. Новият враг (тероризмът) е 
неравновесен. Той е агент на хаоса, не на реда. Той се състои от безброй 
разнолики, хаотично роящи се, спонтанно делящи се, малки врагове. Новата 
ситуация на хаос позволява единствено ad hocXX решения на спорадично 
възникващи казуси в едно опасно политическо безредие. Ураганната сила на 
пеперудата. Всяка хаотична система прави възможно с минимална сила да се 
постигне максимален ефект. Така на 11 септември Пеперудата на Лоренц 
размаха крилото си и срина Близнаците. Хаосът е неовладяем. Той се 
самопоражда, саморазразява и самоизчерпва. Човекът само се опитва да 
управлява ескалациите му, например изстрелва снаряд в окото на урагана, за 
да го отслаби, преди той да се е разразил с пълна сила. В подобна ситуация не 
ответното, а превантивното действие е единствено ефикасното. Подобен враг 
не може да бъде отблъснат, а единствено предотвратен подобно на ураган в 
момента на формирането му. Ситуационните, ad hoc коалиции са по-ефикасни 
спрямо подобен враг. Настоящето е водораздел, където световният ред хлътва 
във вечния хаос. В природата на живота не редът, а хаосът е по-естественото и 
така по-справедливото състояние”23. 
 

Теория на фракталите 
 Фракталът е сложна [геометрична] фигура, която има свойството 
самоподобие, т.е. съставена е от намаляващи части, всяка от които е подобна 
на цялата фигура. С други думи, фракталът е безкрайна себеподобна 
[геометрична] фигура, всеки фрагмент на която се повтаря при намаляване на 
мащаба.  

Теорията на фракталите (в частност фракталната геометрия) изучава 
фракталите, техните свойства, проявления, взаимодействия и приложения към 
различни обекти, явления и системи. „Баща” на фракталите е наскоро 
починалият забележителен френски и американски учен Беноа Манделброт 
(Benoît Mandelbrot, 1924—2010). Той въвежда понятието „фрактал” през 1975 г., 

 
XVIII „И Дзин” —  „Книга на промените”, съставена основно по време на династията Джоу (1122—249 или 221 пр. Хр.). 
Състои се от 64 символа — хексаграми, всеки от които изразява една или друга жизнена ситуация във времето от 
гледна точка на нейното постепенно развитие. Символите са съставени от по 6 черти всеки. Чертите са цели 
(символизират активното състояние, светлината, мъжествеността, напрежението, т.е. Ян) или прекъснати по средата 
(символизират пасивното състояние, тъмнината, женствеността, податливостта, т.е. Ин).  
XIX Императив — категорично изискване, искане, заповед. 
XX Ad hoc (лат. ‘за дадения случай’) — решение или действие, свързано единствено с даден конкретен случай. 
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макар че и преди него подобни обекти са били изучавани от други математици. 
Фракталността може да се пренесе и върху системите, в т.ч. социалните. 
Системата е фрактал(на), когато всяко изграждащо я структурно ниво (т.е. 
подсистема, вкл. базисните системни елементи) е подобно на цялата система.  
 

Теория на игрите 
 Теорията на игрите е математически метод (или клас математически 
методи) за изучаване на оптималните стратегии в конфликтни ситуации и 
състезателни взаимодействия, наречени игри. 
 „Игра” в случая е процес, изразяващ се в стратегическо взаимодействие 
(чрез конфронтация и/или сътрудничество), в който участват две или повече 
страни („играчи”), водещи борба за реализиране на своите интереси. Всяка от 
страните, при използване на наличните й ресурси, преследва своя цел с 
помощта на определена рационална стратегия чрез избор измежду 
алтернативни решения и при обмисляне на ходовете на опонентите. Това може 
да доведе до победа или загуба в зависимост от поведението и неизвестните 
предварително решения на останалите страни, както и от редица други 
условия, съпътстващи съответната игра. 
 Математическата теория на игрите бележи началото си от класическата 
книга „Теория на игрите и икономическото поведение” (Theory of Games and 
Economic Behavior) от 1944 г. на Джон фон Нойман (John von Neumann, унг. 
János Neumann, 1903—1957) и Оскар Моргенщерн (Oskar Morgenstern, 1902—
1977). 
 Интересно от математическа гледна точка и поучително от гледна точка 
на нашите индивидуални и групови човешки амбиции е да се отбележи, че в 
случаите на несъвместими или много слабо съвместими интереси на двете 
страни в конфликта, вероятното сравнително устойчиво (а по принцип и 
относително справедливо) решение се постига, когато всеки играч се стреми 
към най-доброто от възможните най-лоши решения (the best of the worst 
solutions) или към най-лошото от възможните най-добри решения (the worst of 
the best solutions). Тогава би могло да се стигне до идеалния за конкретната 
игра на стратегическо съперничество случай, когато минимумът от 
максимумите на единия играч съвпада с максимума от минимумите на другия 
играч — решенията тип „maximin” или „minimax”24. 
 

Марковски процеси 
 Тези процеси са наречени на името на руския математик Андрей Марков 
(1856—1922). Те се прилагат към различни видове системи, в т.ч. и социални. 
Система, към която се прилага Марковски процес се характеризира с това, че 
нейната последваща еволюция след даден момент от време зависи само от 
състоянието й в този момент и не зависи от предисторията на процеса и от 
това как тя е достигнала до това си състояние във въпросния момент25,26. 
 При определени условия социалната система може да се окаже в 
такова състояние на повишена несигурност, турбулентностXXI и пертурбацииXXII, 
когато най-важното е да се гледа напред, да се търси изход от ситуацията, без 
да има особено значение как и защо системата е изпаднала в подобно 

 
XXI Турбулентност — явление, при което при увеличаване на скоростта на движението на течността или газа, започват 
стихийно и самопроизволно да се образуват различни по честота, мащаб, скорост и посока вълни, открито през 1883 г. 
от английския учен Осбърн Рейнолдс (Osborne Reynolds, 1842—1912). 
XXII Пертурбация — внезапно смущение, рязко изменение на нормалния ход, предизвикващо объркване, загуба на 
ориентация и контрол. 
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състояние. В такива ситуации неразумното поведение на системата е да 
започне да изяснява причините, да хаби енергия за вътрешна конфронтация, 
да се лута между различни възможни траектории, да самовзривява отвътре 
структурата си. С по-обикновени думи може да се каже, че има уникални 
кризисни или критични точки, когато е контрапродуктивно да се губят ресурси и 
време за анализ на случилото се, а трябва да се намерят сили и енергия най-
напред за излизане от кризисната или критичната точка и за стабилизиране на 
системата. Едва след това може да се премине към т.нар. поуки от практиката 
или извлечени уроци от изминалите събития (lessons learned). 
 

Теоремите за непълнотата на Гьодел 
Аналитичните достижения на австрийския и американски учен Курт 

Гьодел (Kurt Gödel, 1906—1978) представляват един от интелектуалните 
върхове в теорията на познанието като цяло и в математиката в частност. Той е 
причислен към най-великите математици на ХХ век. Признава се, че „влиянието 
на неговите трудове върху развитието на логическите изследвания може да 
бъде сравнявано само с това на АристотелXXIII и ЛайбницXXIV“, постиженията му 
са оценени от Джон фон Нойман като „изключителни и величествени, дори 
повече от величествени”27. 

Курт Гьодел доказва двете знаменити теореми за непълнотата и за 
непротиворечивостта през 1930 г. и ги публикува в началото на 1931 г. За 
тяхното обясняване и разбиране се изискват много сериозни математически 
познания. Ще се опитам да ги преразкажа със значително опростяване, защото 
при прилагането им към социалните системи (общности от хора, общества, 
държави, общности от държави) се използва най-вече главното в тяхната 
удивителна логика. 

Първата теорема на Гьодел, донесла му световна слава, става известна 
като „Теоремата на Гьодел за непълнотата”. Нейната идея е, че ако имаме 
една достатъчно сложна система, то нито една група от правила и постулати 
(т.е. аксиоми и теореми) не може да опише присъщите на тази система 
свойства и процеси напълно (т.е. не е достатъчно точна, всеобхватна и 
изчерпателна), ако остане в рамките на нейния понятиен и логически апарат. 

Тази теорема се смята за „едно от върховите постижения в човешкото 
интелектуално развитие”, за „най-значимата математическа истина на нашия 
(ХХ) век”28. Като сила на своето научно влияние тя е поставяна на едно ниво с 
теорията на относителността и квантовата механика, наричана е „третият 
елемент, заедно с принципа за неопределеност на ХайзенбергXXV и 
Айнщайновата теория на относителността, на тази триада от теоретични 
катаклизми, които разтърсват основите на точните науки”29. Разглеждана е не 
като принадлежащ на математиката логически артефакт, а като „природен 
закон, отнасящ се до математизиращата способност на Homo sapiensXXVI“30. 

Показателно е, че Теоремата на непълнотата на Гьодел се използва като 
теоретичен модел и познавателен конструкт в най-различни клонове на науката 
— космология, квантова механика, молекулярна биология, когнитивна 
психология, теоретична икономика, теория на правото, политология, обща 

 
XXIII Аристотел (Αριστοτέλης, около 384 г. пр.Хр.—322 г. пр.Хр.) — гениален древногръцки философ. 
XXIV Готфрид Лайбниц (Gottfried Leibniz, 1646—1716) —германски философ. 
XXV Вернер Хайзенберг (Werner Heisenberg, 1901—1976) —германски физик, един от основоположниците на квантовата 
механика. 
XXVI Обобщено название на съвременния човек — „разумен човек”. 
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социология, семиотикаXXVII, теория на литературата, естетика, теология, 
трансценденталнаXXVIII философия31. 

Втората теорема на Гьодел става известна като „Теоремата на Гьодел 
за непротиворечивостта”. Нейната идея е, че ако групата от правила и 
постулати (т.е. аксиоми и теореми), с която се описва дадената система е 
непротиворечива, то тази нейна непротиворечивост не може да бъде доказана, 
ако се остане само в рамките на въпросната група от правила и постулати (т.е. 
аксиоми и теореми). 

Това означава, че за нашите познавателни възможности и способности 
да произвеждаме и натрупваме знание съществува изначално и непреодолимо 
ограничение. Нашите опити да опишем една сложна система, оставайки в 
нейните рамки и в присъщия й понятиен и логически апарат са обречени на 
провал, защото цялостното й описание няма да е пълно и не можем чрез него 
да докажем собствената му непротиворечивост. 

С други думи, една сложна система може да бъде описана пълно и 
непротиворечиво, само ако се излезе извън нея, т.е. при качване с (поне) едно 
ниво на сложност по-нагоре. Оставайки вътре в системата, базирайки се на 
знанията, които получаваме само от нейното изучаване, ние не можем да 
получим пълна и непротиворечива представа за тази система. За да я 
разберем, трябва да я погледнем „отгоре”, чрез понятийния и логически апарат 
на по-сложна и по-обща система. А това означава в частност, че тъй като всяка 
теория, свързана с дадена система и оставаща в нейните когнитивни, 
концептуални, логически и понятийни рамки, не може да бъде пълна и 
непротиворечива, то за пълното и непротиворечиво описание на тази система 
ние се нуждаем от т.нар. метатеорияXXIX, която се надгражда над съответната 
теория.  

Образно казано, за да разберем пълно и непротиворечиво какво се 
случва в България, ние не можем да прилагаме знания, получени само в 
затвореното пространство на България, а трябва да погледнем на страната ни 
откъм Европа, откъм европейските процеси, откъм общността, към която сме 
интегрирани, Европейския съюз. Пълно и непротиворечиво знание за България 
е възможно само в по-широкия контекст, към който тя се присъединява. 

Това важи и за човека — в пълна мяра. Човекът не може сам — със своя 
ум и разум, със своите принципи и норми — напълно да постигне нито себе си, 
нито света, който той толкова временно обитава, защото, както казва Майстер 
ЕкхартXXX „разумът никога не схваща света в неговата цялост”32. Човекът 
трябва да използва за това някаква по-висша система от истини и закони. 
Такава, например, според великия френски философ и математик Блез Паскал 
(Blaise Pascal, 1623—1662) е Вярата с нейния източник и вдъхновител — Бог. В 
своите „Мисли” Паскал пише: „Какво ще стане тогава с теб, човече! Ти, който се 
стремиш да разбереш своето истинско състояние чрез своя обикновен разум? 
[...]. Знай, тогава, надменно същество, какъв парадокс си ти сам за себе си. 
Унижи себе си, безплоден разум; замълчи, слабоумна природа; знай, че човек 
безкрайно надвишава човека, и чуй от своя господар своето истинско 

 
XXVII Семиотика — наука, изучаваща свойствата на знаците и знаковите системи (естествените и изкуствените езици). 
XXVIII Трансцендентен — философски термин, характеризиращ това, което е принципно недостъпно на познанието чрез 
опити, намира се извън пределите на опита, не е достъпно за сетивата. 
XXIX Метатеория — теория от втори порядък за дадена теория; теория за теория; теория, имаща за предмет друга 
теория и изучаваща нейните свойства, структури, закономерности, методи на изследване. Понятието е въведено за 
първи път от Давид Хилберт (David Hilbert, 1862—1943), един от най-влиятелните математици в първата четвърт на XX 
век.  
XXX Майстер Екхарт (Meister Eckhart, ок. 1260—ок. 1328) — германски теолог и философ. 
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положение, което си неспособен да разбереш сам. Чуй своя Бог”33. Св. Иоан 
ДамаскинXXXI също смята, че „вярата е фундамент на разума във всичките му 
движения. Разумът не е източникът на знанието и истината, а само повежда 
към тях. Тъкмо вярата сочи към дълбинните смисли, вложени във видимия свят 
и насочва към истинното познание”34. 

Нека още веднъж се замислим за значението на това наистина гениално 
прозрение на Курт Гьодел! Ако една социална система (индивид, общност, 
общество) можеше напълно и непротиворечиво да обясни сама себе си, да 
снеме със собствените си познавателни способности съществуващата за нея 
неопределеност и да подреди в достатъчно ясен онтологиченXXXII вид 
пространството и времето, които тя обитава, то тогава нейното комуникиране с 
други социални системи би се затруднило; нямаше да възниква потребност от 
усвояване и осмисляне на качествено нови и различни външни научни и 
информационни достижения, подходи и методи; действителността щеше 
непрекъснато да се разпада на отделни, в голяма степен независими една от 
друга социални системи, които не биха се стремили да обменят помежду си 
когнитивни (свързани със знанието) ресурси. С други думи, всяка социална 
система в интелектуален план щеше да си бъде самодостатъчна, самодоволна 
от постигнатото разбиране за себе си и за света и неизбежно би се затворила, 
изолирала и обрекла се по този начин на схоластика, догми, ирационални 
представи и интелектуална стагнация. Ето защо теоремите на Курт Гьодел са 
всъщност аксиоми, които спасяват света от умствена и творческа деградация, 
защото налагат на всяка социална система необходимостта от комуникация с 
други социални системи. Нещо повече, те правят възможно тази система да 
разбере и осмисли себе си само като се „изкачи” на по-високо ниво на 
сложност, като „погледне” себе си „отвън” и „отгоре”, а значи, като преди това 
разбере собствената си познавателна ограниченост (в някакъв смисъл — 
провинциалност) и потърси приобщаване към друга — по-развита, по-устойчива 
и по-ефективно функционираща социална система. 

  
Изследвания на мрежовите структури 

 Един от най-актуалните и стратегически важни аспекти на сигурността 
днес е взаимодействието между йерархичните и мрежовите структури 35. Ние не 
само присъстваме като пасивни наблюдатели, но сме и преки участници в 
процеса на постепенната мрежовизация на структурите и предизвикателствата, 
на източниците на несигурност и нестабилност, на àкторите (няма по-удачен 
термин за английската дума „actors”)XXXIII и агентите в глобалните, 
континенталните, регионалните и националните процеси. Експертите по 
сигурността трябва да реагират на тези промени и да навлизат в трудните, но 
увлекателни, понякога спиращи дъха, изследвания на мрежовите структури. 
А математиците и тук са отишли далеч напред, проявили са своята 
забележителна интуиция и своя удивително остър нюх към значимите 
проблеми и задачи и отдавна са започнали своето настойчиво, нетърпеливо 
навлизане в тези изследвания. 
 Впрочем изоставането на експертите в сигурността по отношение на 
проблематиката на мрежовите структури е присъщо само на родната ни наука. 

 
XXXI Св. Иоан Дамаскин (Yuhannā Al Demashqi, ок. 680—ок. 750) — арабски християнски теолог, писал на гръцки език. 
XXXII Онтология —  раздел от философията, в който се разглеждат общите основи и принципи на съществуването и 
реалността, на битието, неговата структура, категории и закономерности, по Аристотел — „наука за биващото като 
биващо“. 
XXXIII Àктор (англ. actor) — лице, което активно и пряко участва в реално събитие. 
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И не би могло да бъде другояче. Не би могло, но би трябвало да бъде! В 
нормалните държави политиците се стремят да базират своите виждания и 
действия върху достиженията на науката и най-малкото се стараят да не 
управляват в разрез с науката. В нормалните държави, когато в политическата 
сфера възникне значим проблем, за чието разрешаване не достигат знания и 
модели, на помощ се привиква науката, проблемът от политически се 
предефинира в научен, търси се неговото формулиране, анализиране и 
разбиране с научни подходи и методи и резултатите от научните усилия, вече 
концептуализирани и систематизирани, се връщат обратно в политическото 
поле. В България обаче политиката за сигурност и науката за сигурността 
съществуват в два паралелни и практически непресичащи се свята, което кара 
учените да хабят огромни усилия, за да обяснят с научни средства случващото 
се в политическата реалност, т.е. да обяснят необяснимото. Това изяжда 
научните ресурси (физически и психически), демотивира научните работници и 
ги кара да превключват, с цената на много морални терзания, към елементарно 
оцеляване, превръщайки се в услужливи словесни, наукообразни „опаковачи” 
на практическа политика, лишена от съществена интелектуална основа. 
Споменавам това точно в този раздел, защото ако някъде има огромна и все 
по-нарастваща дистанция в научните изследвания между нормалните държави 
и нашата страна, то това е именно в изучаването на мрежовите структури и 
анализирането на мрежовите ефекти в сигурността. 
 В сериозната световна наука изследването на мрежовите структури се 
базира на два подхода от различен тип — математически и социални 
(политически При математическите подходи на мрежите се гледа като на 
системи от елементи, чиято структура е изтъкана преди всичко от хоризонтални 
връзки и канали за комуникация, докато вертикално те са слабо структурирани 
— с най-много 2 или 3 нива. Изучаването на мрежите, на спецификите на 
тяхната структура и на възпроизвеждането им във времето и пространството, 
се прави със средствата на висшата математика и физиката и това позволява 
не само постигането на висока степен на абстракция, издигаща се над 
конкретните градивни елементи и присъщите на отделната мрежа функции, но 
и получаването на общи, инвариантни формули и изводи. При социалните 
подходи на мрежите се гледа като на общности от хора, свързани с обща 
култура, общи цели и общо отношение към света или към даден конкретен 
проблем, а паралелно с това се разглежда самата мрежа — като кауза, като 
идеология, като идентичност. Именно идентичността е спецификата, която 
математическите модели не успяват ефективно да „уловят”. Но за да се 
осмисли една мрежа и да се схванат нейните свойства, задължително трябва 
да се разбира скрепящата я идентичност и влиянието й върху социалната 
динамика на мрежата36, защото идентичността, общността на възгледите, 
идеологията, на базата на която са „слепени” участниците в мрежата, влияят 
върху нейната структура. 
 Разработките на Джон Аркуила (John Arquilla) и Дейвид Ронфелд (David 
Ronfeldt)37,38,39 са станали класически, тъй като са едни от първите изследвания 
за мрежите и мрежовите войни. Те насочиха вниманието на експертите в 
отбраната и сигурността към тези структури и поставиха начало на критични 
анализи по проблемите на военните трансформации и необходимостта от 
революция във военното мислене и военното дело. 
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 Аркуила и Ронфелд най-напред и най-задълбочено изучават мрежовата 
архитектура и топологияXXXIV. Според техните анализи, в зависимост от начина 
на свързване мрежите биват главно три типа40: 
 ● „Всеки е свързан с предхождащия го” — верижно свързана или линейно 
свързана мрежа; 
 ● „Всички са свързани с един” — концентраторна (хъбоваXXXV), 
звездовидна мрежа или колелообразна (от колело с главина и спици) мрежа; 
 ● „Всеки е свързан с всеки” — пълноканална или пълноматрична мрежа 
(напълно свързана мрежа или мрежа с пълно свързване); 
 Тези изследователи говорят също за специфично явление в мрежовите 
структури — тяхното роене (swarming), което е привидно аморфен, но 
преднамерено структуриран, съгласуван, координиран, стратегически метод за 
атакуване от всички посоки в една или няколко цели, посредством устойчиво 
генериране на силови и/или огневи импулси, както от близки, така и от 
отдалечени позиции41. 
 Един от най-развитите социални подходи за изучаване на мрежите е 
т.нар. анализ на социалните мрежи (Social Network Analysis, SNA). Смята се, че 
в основата му е разработката на социолога от Харвардския университет Стенли 
Милграм (Stanley Milgram) от 1967 г.42, в която той лансира тезата, че всеки 
човек в света може да достигне до всеки друг човек посредством верига от 5 
или 6 познати. Така се ражда знаменитият термин „Шест степени на 
разделение” (Six Degrees of Separation). 
 Важна крачка напред в социалните подходи е формалният анализ на 
мрежовата логика „Малък свят” (Small World), в смисъл на нашето „Светът е 
малък”43, предложен от Дънкан Уотс (Dunсan Watts) и развиващ теорията на 
Стенли Милграм.  
 Социолозите отдавна твърдят, че възлите (хората) в социалните мрежи 
са групирани в малки клъстериXXXVI, в рамките на които всеки възел е тясно 
свързан с другите възли, но е свързан само с малък брой възли, които са извън 
клъстера. Нека да поясня понятието „клъстеризация” (или „транзитивност”). 
Това е свойство, което може да се обясни по следния начин: ако върхът А е 
съединен чрез ребро с върха В, а върхът В е съединен чрез ребро с върха С, то 
е висока вероятността върхът А също да бъде съединен чрез ребро с върха С. 
Това е известното правило за социалните мрежи — „Приятелят на моя приятел 
е и мой приятел!”. С други думи, хората в мрежата могат да се разделят на 
групи, така че ще има много връзки (ребра) вътре в групата и малко връзки 
(ребра) извън групата44. 
 Подобен начин на свързване (плътно в своя „кръг” и слабо извън него), 
както и моделът „Малък свят” изглеждат по-лесно разбираеми за социалните 
групи, но се оказва, че те са типични и за други системи, различни от 
социалните. Именно чрез анализите с използване на математически методи от 

 
XXXIV Топология — дял от математиката, който изучава начините, по които различни обекти (пространства, обеми, тела, 
елементи), се деформират, без да променят основните си свойства и елементи, т.е. изследват се тези деформации, 
които протичат без разриви и слепване на части от обектите. Германският учен от чешки произход Йохан 
Листинг (Johann Listing, 1808—1882) пръв въвежда термина „топология”, но за баща на науката топология се смята 
Анри Поанкаре. В теорията на мрежите топологията се занимава със структурата на мрежата и начините на свързване 
на нейните елементи — възли (върхове) и връзки (ребра), —  при това както с физическите, така с логическите 
взаимовръзки между възлите на мрежата. Графичната схема с възлите и връзките (кой елемент с колко други е 
свързан) онагледява топологията на мрежата. 
XXXV Хъб (англ. hub) — концентратор, възел на мрежата, който има специални функции като събирател и разпределител 
на сигнали от и към останалите възли; главина, център. 
XXXVI Клъстер (англ. cluster) — обединение на няколко еднородни елемента, което може да се разглежда като 
самостоятелна единица с определени свойства. Най-често те се събират заедно, за да увеличат способностите си чрез 
взаимодействие помежду си.  
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Дънкан Уотс и Стивън Строгац (Steven H. Strogatz) бе доказано, че много мрежи 
в природата (напр. мозъкът на червея C. elegans, мрежата на филмовите 
артисти в Холивуд, мрежата на електрическите линии в Западна Америка) 
следват принципа „Шест степени на разделение” и показват висока степен на 
клъстеринг45. За по-детайлното осмисляне на този феномен са нужни знания от 
теорията на математическите графиXXXVII. Тогава вече е възможно да си 
представим мрежата от тип „Малък свят” като граф и тогава да изучаваме 
математически нейните свойства. 
 Използвайки топологията „Малък свят” в борбата с различни 
деструктивни структури (напр. терористични), може да се търси 
дезорганизиране на мрежата, чрез елиминиране на важни връзки в нея, за да 
се намали нейната свързаност, обхват и въздействие върху членовете й. 
Премахването на индивиди в ключови възли на мрежата според Стив Реслър 
(Steve Ressler) би могло да бъде даже много по-важно от прякото атакуване на 
традиционните лидери в групата46. 
 Това, за което говорят социолозите, може да се докаже и математически 
— огромна част от мрежовите структури от типа “ Малък свят” имат сходен 
закон на разпространение, т.е. сравнително малък брой възли са много 
повече свързани с другите възли. С други думи, приносът, влиянието, 
способностите и информацията не се разпределят по случаен начин в мрежата 
из всички възли и във всички посоки, а се съсредоточават в малък брой възли, 
които се наричат „хъбове” (hubs) или „концентратори”47. В тези хъбове има 
събиране на огромно количество връзки или — в зависимост от мрежата — на 
сгъстъци от способности, на канали на комуникация, на напластявания от 
информация), като това са най-ценните звена на мрежата (при определени 
мрежи те са и техните най-уязвими места). Нека да си представим картата на 
САЩ с всички летища и да свържем едно с друго всеки две летища, между 
които има авиовръзка. Резултатът е, че от огромното мнозинство точки 
(летища) на картата ще има известен брой излизащи дъги, но от един малък 
брой точки (летища), каквито са напр. летищата в Ню Йорк и Атланта, Чикаго и 
Лос Анжелис, Далас и Сиатъл, ще излизат толкова много дъги, че всичко около 
тези точки ще е почерняло. Ето това са т.нар. хъбове или концентратори. 
 И така, ще обобщя най-същественото от казаното дотук за мрежите. 
Огромна част от тях имат сходен закон на разпространение, т.е. при цялото им 
многообразие от елементи, връзки между елементите, функции, които 
осъществяват и области, в които се проявяват, различните мрежи си приличат 
— те са до голяма степен идентични по начина, по който еволюират в 
пространството и във времето! Можем да оценим стойността (и цената!) на този 
удивителен факт, ако си дадем сметка, че всъщност мрежовите структури са 
изключително широко разпространени в живата и неживата материя, в 
социума, в техниката и космоса.  

Юрий Лифшиц предлага следната класификация на мрежите48: 
 ● Социални мрежи — на бизнес отношенията, на сексуалните връзки, на 
телефонните обаждания, електронните писма и icq контактите, на 
съавторството на учените и много други.  

Ще добавя също търговските мрежи, мрежовите маркетинги („лице в 
лице”), „социалните епидемии” (заразяване на хората с вируси от идеи), 

 
XXXVII Теория на математическите графи — раздел от математиката, изучаваща свойствата на графите; графът е 
съвкупност от елементи и ребра, като елементите са върховете на графа, а ребрата са отсечките, свързващи различни 
двойки от елементи един с друг. 
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мрежите от мениджъри в изкуството или в спорта (напр. уреждащи играчи в 
западни клубове). 
 ● Информационни мрежи — цитиранията в научните публикации, 
цитиранията във WWW паяжината, Wikipedia, търсачките в интернет и много 
други.  

Ще добавя също и разпространението на компютърните вируси. 
 ● Технологични мрежи — интернет като мрежа от компютри, 
електрическите мрежи, телефонните линии, службите за доставка на пощенски 
писма и пратки, транспортните мрежи (влакови, автобусни и самолетни линии) 
и много други. 
 Ще добавя също тръбопроводните мрежи за пренос на стратегически 
суровини, напр. нефт и газ. 
 ● Биологически мрежи — невронните мрежи, мрежите на обменните 
процеси (metabolic networks), на реакциите между протеините, на кръвоносните 
съдове, на биологичното разнообразие и хранителните вериги в природата (т.е. 
релациите „хищник—жертва”) и много други.  

Ще добавя също и мрежовите молекули от атомите на инертните газове, 
мрежите от гени, мрежите от клетки (бактериални колонии, системи на 
едноклетъчни еукариоти, тъкани в многоклетъчни организми), 
разпространението на болестотворни вируси. Отгоре на всичко в тази подробна 
класификация не се вместват примерно звездните мрежи и „черните дупки” в 
астрономията.  
 А мнозинството от всички тези най-различни типове и видове мрежи 
имат, както бе казано, сходен закон на разпространение! За неговото 
разясняване е необходимо да бъде осмислен с математически средства 
мрежовият модел „Малък свят”, в който хъбовете обезпечават бързото, с 
няколко стъпки, свързване и между най-отдалечените възли.  
 Следващите разсъждения, дадени с по-дребен шрифт, могат да бъдат 
прескочени от читателя, който изпитва съвсем разбираемо притеснение от 
звучащите за него като абракадабра математически формули. 
 
 Математиците разглеждат вероятността p(n) един възел да се свързва с n други възли. Това е 
степента на разпределение на мрежата, т.е. даденият възел е от степен n. 
 Оказва се, че разглежданите от нас мрежи не са изградени и не се разпространяват по случаен, 
произволен принцип (random networks), когато имаме т.нар. разпределение на ПоасонXXXVIII, при което p(n) 
е пропорционална на е—λ, т.е. p(n) = (e—λ

*λn)/n!, където λ е константа — цяло положително число и често 
се нарича интензитет, а е  — Неперовото число  (e = 2,71828...) XXXIX, което е основа на натуралния 
логаритъм и заедно с Лудолфовото число π (пи = 3,14159...) XL  се явява една от най-важните константи в 
математиката; n! е n факториелXLI. 
 Напротив, тези мрежи се разпространяват така, че тази вероятност p(n) като функция от n е 
пропоционална на n−α, т.е. p(n) = n−α /ζ(α), където α е някаква константа, а ζ(α) е дзета-функцията на 
РиманXLII. Това е т.нар. Закон за степенно разпределение (power law degree distribution). Степенната 
експонента α не е универсална и зависи от спецификата на мрежовата структура. Числовото значение на 
α за различните системи е различно, но за повечето от тях е в интервала между 2 и 3, т.е. 2 < α ≤ 349,50.  

 

 Важното е да се запомни и осмисли, че споменатият вече няколко пъти 
Сходен закон за разпространение на изучаваните мрежови структури 

 
XXXVIII Симеон Поасон (Siméon Poisson, 1781—1840) — френски физик и математик. 
XXXIX Джон Непер (John Napier, 1550—1617) — шотландски математик, един от изобретателите на логаритмите и 
първият, който публикува логаритмичните таблици. 
XL Лудолф фон Цойлен (Ludolph van Ceulen, също van Keulen, van Collen, van Cuelen) —германски математик. Изчислява 
значението на числото π до 35-я знак (3.14159265358979323846264338327950288...) и то е изписано на  надгробната му 
плоча. 
XLI n факториел е произведението на всички естествени числа, по-малки или равни на n. Записва се n! и по 
определение: n! =1·2·3·...·(n-1)·n, за n>1; 1! =1; 0! =1. 
XLII Бернхард Риман (Bernhard Riemann, 1826—1866) — германски математик. 



 25 

се нарича в математиката „Закон за степенно разпределение”. 
Мрежите тип „Малък свят” и разпространяващи се по този закон се 
наричат безмащабни или мащабно инвариантни мрежи (scale-free 
networks). 

 А онова, което е важно да се осмисли и запомни, е, че много реално 
разпространени мрежи в природата и обществото имат едни и същи, най-
малкото сходни, черти — те са безмащабни (мащабно инвариантни) и с 
висока степен на клъстеризация (корелация между съседите) и малко 
средно разстояние между възлите51,52. Така че в общия случай зад всяка 
сложна, колкото и специфична са е самата тя, система се крие всъщност 
мрежа с топология, изградена не по случаен признак, а подчиняваща се 
на Закона за степенно разпределение53. 

 Превеждайки математическите конструкти и формули на езика на 
социалните (политическите) изследвания, учените стигат до следното 
заключение: Законът за степенно разпределение е несъмнен знак, че хаосът 
отстъпва в полза на реда, че пътят от безпорядъка към подредбата се 
поддържа от мощните сили на самоорганизацията и е павиран от Закона за 
степенно разпределение. Това ни показва, че закони от типа на степенното 
разпределение са патентни знаци на самоорганизацията в комплексните 
системи54.  
 Как се получава така, че социалните мрежи не се разпространяват във 
всички посоки по случаен признак, а в тях възникват определени хъбове, 
сгъстъци на способности, умения и преимущества? 
 Да предположим, че някои възли на мрежовата структура първоначално 
получават по-добър достъп от други възли (на информация или някакъв друг 
ресурс) поради по-добро разположение, по-добра стартова позиция или 
случайно стечение на обстоятелствата. Това съответно дава на тези възли 
повече възможности за по-добър избор, дава им повече шансове за успех, 
което ги прави по-атрактивни. Спиралата се завърта — тези възли привличат 
още повече информация и ресурси, с това шансовете им за успех нарастват, с 
тях се увеличава атрактивността им, те привличат още повече информация и 
ресурси, получават нови и нови шансове, това умножава атрактивността им и 
т.н.  
 Ако един преподавател си е спечелил слава, че кандидат-студентите, 
които той подготвя влизат гарантирано в университета, това привлича към него 
нови и нови кандидат-студенти, което му дава по-добър и по-широк избор, 
шансовете му повече от тези кандидат-студенти да влязат нарастват, с тях 
расте славата му и с нея това, че го търсят още повече. Друг пример е, че най-
цитираните научни статии стимулират още повече изследователи да ги четат и 
да цитират. Или още, вече казано на шега (но само донякъде), ако добър наш 
футболист иска да заиграе в националния отбор и в чужбина (и не е син или зет 
на председателя на Българския футболен съюз), той трябва да се обърне към 
един от двамата доминиращи български футболни мениджъри — Лъчезар 
Танев или Емил Данчев. В мрежата от футболни мениджъри те, двамата, по 
някакъв начин са получили в началото стратегическо предимство и това ги е 
направило по-атрактивни като „пласьори” на таланти за националния отбор и 
зад граница. В резултат на това предлагането на футболисти за тях и изборът, 
който те могат да правят е с пъти по-голям, отколкото при другите мениджъри, 
а това прави шансовете им за успешни продажби много по-големи, което от 
своя страна устремява нови и нови желаещи за футболен гурбет да се стичат 
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към тях и да търсят съдействието им, обричайки се на унизителни условия 
само и само „да излязат навън”. Ето че и мрежата на българските футболни 
мениджъри се разпространява по същия закон — с два хъба (наречени напр. 
„Т” и „Д”), като сгъстъци от способности, ловкост, нюх и хъс за успешни 
трансфери. 
 Всичко в изучаваните от нас мрежи се дължи на много силното 
предпочитание, което се проявява по отношение на т.нар. хъбове. Това силно 
предпочитание или предпочтителен избор в изследванията на мрежовите 
структури се нарича „preferential attachment”, т.е. преференциално, 
предпочитано присъединяване. Preferential attachment означава, че когато се 
появяват нови възли, те предпочитат да се свържат с тези хъбове”, т.е. с 
възлите, с които останалите елементи най-често се свързват, които са най-
предпочитаните. И това става за сметка на останалите възли, които се явяват 
непредпочитани или слабо предпочитани.  
 Би могло да се каже и така — новите възли се свързват с вече 
съществуващите с вероятност, която е пропорционална на броя на връзките, 
които старите възли вече имат, т.е. те с по-голяма вероятност ще се свържат с 
оформилите се концентратори, отколкото с някои сравнително „по-самотни” 
възли; това статистически пресъздава т.нар. степенно разпределение в модела 
„Малък свят”, определящо мрежата като scale-free55. Социологът Робърт 
Мертън (Robert Merton) нарича това „Ефект на Матея”, следвайки Свето 
Евангелие от Матея: „Защото всекиму, който има ще се даде и приумножи” 
(Мат. 25:29)56. Нерядко този модел се нарича и „Богатите стават по-богати” (The 
Rich Get Richer). 
 Двата механизма — ръстът и предпочитаното свързване — ни помагат да 
си обясним съществуването на хъбовете. Когато се появяват нови възли, те 
развиват тенденция да се свързват към най-свързаните възли и затова тези 
предпочитани възли получават много повече свързвания, отколкото техните по-
малко свързани съседи57. 
 И така, вече мога да споделя някои разсъждения за уязвимостта на 
мрежовите структури: 

 В мрежите, изградени на случаен принцип, всички върхове са 
равноправни и с приблизително еднакъв брой свръзки, затова 
произволното премахване на някой възел може да прекъсне мрежата или 
да намали рязко нейната свързаност, така че тези мрежи са уязвими 
срещу случайни въздействия. 

 Докато мрежите, изградени по степенния закон за разпределение, се 
реализират чрез малък брой „хъбове” и затова премахването на случаен 
възел рядко предизвиква сътресения в мрежата и промяна на нейната 
структура, защото най-вероятно случайният удар ще засегне някой по-
незначителен възел. Така че тези мрежи (а това са мрежите, от които ние 
се интересуваме и които ние изучаваме и изследваме!) са устойчиви при 
случайни въздействия, но за сметка на това са уязвими при 
целенасочени атаки срещу хъбовете, което не може да се каже за 
мрежите, изградени на случаен принцип58. 

 Възниква въпросът, колко хъбове трябва да бъдат извадени от мрежата, 
за да бъде тя разбита. Последни изследвания говорят, че най-вероятно трябва 
да бъдат елиминирани от 5 до 15 процента от всички хъбове59. 
 Сега идва може би най-важното — в начина, по който се разпространяват 
повечето мрежови структури, се крият една добра и една лоша новина. Те 
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следват от това, че тези структури са много устойчиви на атаки по случаен 
принцип или на случайни повреди и прекъсвания в системата, но са много 
уязвими (чувствителни) на организирана (преднамерена) атака в най-значимите 
сгъстъци (сплъстъци). 
 Ще започна с лошата новина. А тя е, че в разглежданите от нас 
структури вирусът, туморът, възмутителят не може да бъде победен веднъж и 
завинаги. Никога не можем да унищожим всички вируси в интернет, всички 
ракови клетки в организма, всички терористи по света. Това е невъзможно за 
мрежовите структури. 
 Но има и добра новина — поради тяхната организация и този закон на 
разгръщането им във времето и пространството, в мрежовите структури става 
възможно да поставим вируса, тумора, възмутителя под контрол! За 
целта не е нужно да преследваме този вирус, тумор, възмутител из цялата 
мрежа. Достатъчно е да ударим техните концентратори, главните сгъстъци — 
хъбовете. Ликвидирайки ги, ще спечелим стратегическо преимущество, ще 
завладеем инициативата, ще можем да се насочим към следващите по 
натрупване на вируси възли  и ще можем да се справим с тях.  

Например не е нужно терористите да удрят летище след летище, за да 
разрушат въздушния пътнически транспорт на САЩ. Те могат да постигнат тази 
цел, удряйки само някои от летищата, които са най-плътно свързани с 
авиолинии с останалите летища в страната. Друг пример е, че не е необходимо 
един компютърен вирус да бъде „преследван” из цялото интернет 
пространство, за да бъде унищожен. Важното е да се „почистят” най-важните 
сплъстъци (сървъри), където той е влязъл. А че някъде, образно казано, в 
Уганда има още от този вирус, това няма да застраши сигурността на Мрежата 
и да донесе непоправими щети. На този принцип действат съвременните 
лекарства срещу рак. Те не водят изтощителна война с всяка ракова клетка в 
организма, а атакуват сгъстъците, напластяванията, където има най-голяма 
концентрация от такива клетки, където процесът на деление е набрал ход и 
бълва нови и нови ракови клетки. Тези лекарства с агресивен и с прецизно 
насочен подход „удрят” първичните огнища, органите, най-напред поразени от 
раковите клетки (а ако някъде в тялото има изолирана ракова клетка, то 
имунната система на организма ще се справи с нея). Понякога това се оказва 
достатъчно, за да се излекува организмът и метастазите да изчезнат, или става 
възможно болестта да бъде преборена с допълнително лечение60. 
 В противодействието срещу чумата на ХХІ век тероризма не е 
необходимо да се изтребват терористите един по един. Това е все едно да си 
мислим, че ще унищожим бълхите, смачквайки ги една по една. Трябва да 
ударим сгъстъците от терористи — ядрата, спящите клетки, сборищата около 
някои джамии, където се натрупва критична маса от бъдещи камикадзета. Така 
ще овладеем инициативата, това ще ни даде време и ще можем да 
концентрираме още сили — полиция, спецслужби и части със специално 
предназначение за още по-успешни удари, така че борбата с мрежовите 
структури е обречена на успех, стига ние, като държава, система за сигурност и 
общество, да бъдем на нивото на рисковете и предизвикателствата. 
 
 Както се вижда от изложените дотук математически теории и идеи, които 
се превръщат в мултидисциплинарно ежедневие за науката за сигурността, 
тази наука действително, а не само на думи, преживява забележителна 
еволюция от времето малко преди и след края на Студената война. Важно е да 
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се подчертае, че нейната еволюция не се изразява само в коренна промяна в 
използвания аналитичен инструментариум. Става дума и за коренна промяна в 
самата същност и в самото разбиране за сигурността.  
 По-късно ще покажа, че независимо от относително краткия исторически 
период от 20—25 години, науката за сигурността излезе от Първата вълна 
(Вълната на Безопасността), премина през Втората вълна (Вълната на 
Сигурността) и вече навлезе в Третата вълна (Вълната на Риска)61. 
Преминаването през тези етапи и свързаните с тях забележителни процеси 
могат с пълно право да се характеризират като последователни смени на 
парадигмата, т.е. те имат измеренията (най-малкото в известна степен) на 
частични научни революции в духа на изследванията на Томас Кун (Thomas 
Kuhn, 1922—1996)62. 
 Нека да поясня, че Томас Кун се противопоставя на схващането за 
линейното, последователно натрупване на научното знание63 и разглежда 
развитието на науката не като плавен, а като скокообразен процес, който може 
да бъде схематично описан така: „Стара парадигма” (господство на 
нормалната, традиционната наука) → „Криза на старата парадигма” (сблъсък 
на подходите, нормите и категориите на старата и новата парадигми) → „Смяна 
на парадигмата” (научна революция по Томас Кун) → „Нова парадигма” 
(господство на екстраординарната, революционната наука). 

Научната революция по Кун се изразява именно в смяна на 
парадигмата64. Казано накратко, за определен период науката се развива в 
рамките на старата парадигма. На един етап обаче старите методи на 
изследването и използваните до този момент понятия вече не могат да описват 
удовлетворително протичащите процеси. Според Томас Кун това означава, че 
са възникнали аномалии, които не могат да бъдат обяснени в рамките на 
съществуващата парадигма и „нормалната наука излиза от пътя през цялото 
време”65. Когато това стане, т.е. „когато специалистът не може повече да 
избягва аномалиите, разрушаващи научната практика”66, се слага началото на 
„нетрадиционните изследвания, които в края на краищата довеждат целия 
отрасъл на науката към нова система от предписания (commitments), към нова 
база за практиката на научните изследвания”67. При този скокообразен, 
качествен преход (революция) от една научна парадигма („нормалната”, 
интрапарадигмалнаXLIII наука) към друга (революционната, 
интерпарадигмалнаXLIV наука68) е естествено, че през известен период 
подходите, нормите и категориите на старата и новата парадигма влизат в 
конфликт. Това е етапът на кризата, на сблъсъка между адептите на старата и 
привържениците на новата парадигма, на промяната на схващанията, която 
понякога е мъчителна. Този конфликт е още по-сложен, защото става дума не 
за установяването на някакъв набор от нови правила и нов символен език (т.е. 
норми и понятия, засягащи отражението на ставащото), а за промени, които 
засягат пряко мирогледа, ценностите, етическата оптика, отговорите на 
предизвикателствата, логиката на нашите реакции, мотивите на поведението 
ни. 
 
 И още нещо накрая, но, естествено, не на последно място по значение за 
това въведение. В моето изследване често ще прибягвам до образен, 

 
XLIII Интра-/интро- (лат. intra-, intro- ‘във, вътре, вътрешен’) — първа съставна част на сложни думи, обикновено научни 
термини, със значение „във”, „вътре”, „вътрешен”, „вътрешно”. 
XLIV Интер (лат. inter ‘между’) — първа съставна част на сложни думи със значение „между”, „взаимно”, „заедно”. 
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илюстративен език, който да помогне на неизкушения в научните аналогии и 
препратки към други раздели на знанието читател, да се ориентира по-добре в 
материя, която понякога на пръв поглед е твърде сложна, а всъщност става 
дума за нещата от живота (защото разказите за сигурността са разкази за 
живота), а понякога се струва прекалено лесна и ясна, а всъщност крие много и 
различни интелектуални пластове и изисква далеч по-задълбочена подготовка. 
Така че метафорите от една страна ще помагат да се разшифрова сложната 
материя, а понякога ще са индикатор за необходимостта от повече мисловни 
усилия, за да не се допусне плъзгане по повърхността. Затова трябва да се 
договорим какво ще се разбира под „метафора”. 
 Когато си задава въпроса „Що е метафора?”, Робър Низбет (Robert D. 
Nisbet) отговаря така: „Метафората е начин на познаване, един от най-старите, 
най-дълбоко вкоренените, дори неотменими методи на познанието в историята 
на човешкото съзнание. Най-просто, тя е начин за преминаване от известното 
към неизвестното. Тя е метод на познанието, при който идентифициращите 
качества на едно нещо са пренесени в мигновен, почти несъзнателен вътрешен 
проблясък върху нещо друго, което поради своята отдалеченост или сложност 
е неизвестно за нас […]... Метафората е нашето средство за постигане на 
мигновено сливане на две отделни сфери на опита в един просветляващ, 
иконичен, всеобгръщащ образ”69. Малко по-нататък той продължава: „Да 
обелим езика от неговите метафори и ще трябва да махнем и голяма част от 
онова, което „знаем” [...] Метафората може не просто да предхожда личния 
опит, но и да го причинява [...] От много изследвания на когнитивния процес 
изобщо и в частност на творческото мислене става ясно, че мисловният акт в 
неговите най-интензивни фази е често неотделим от метафората — от това 
интуитивно, иконично, всеобгръщащо схващане на една нова същност или 
процес”70. 
 
 След като се опитах да покажа колко дълбока и вълнуваща е еволюцията 
на науката за сигурността и колко тясно тя се обвързва с други клонове от 
знанието и особено с пъстроцветната дъга от математически теории и идеи, 
мога вече да премина към разкриването на същността, смисъла и 
съдържанието на категорията „сигурност”. За тази цел е необходимо да 
разгледам осемте парадигмални, аксиоматични понятия, върху които се базира 
съвременната наука за сигурността: Система, Процес, Логика, Абстракция, 
Интерес, Конфликт, Сила и Сигурност. В следващата глава ще се спра на 
първите четири от тези базисни осем понятия — Система, Процес, Логика и 
Абстракция. 
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ПЪРВА ГЛАВА 
Система, Процес, Логика и Абстракция 

като парадигмални, аксиоматични понятия 
 
 
 

Та тъй като умът, воден от природата, полага собствената 
си висша цел единствено във висшата и пораждаща върховна 
радост сигурност или в абсолютно сигурната висша радост 
като в своя най-близка причина, кой няма да забележи, че Бог, 
който е най-близката причина на умовете, е, тъй да се каже, 
самата върховна радост и сигурност? Сигурност, 
подчертавам, не за нещо или в нещо или пък спрямо нещо, 
ами за себе си, в себе си и спрямо себе си. Защото в противен 
случай тя не би била нито чиста и проста, нито висша. 

Марсилио Фичино 

 
 
 
 Наистина с пълно право може да се каже, че науката за сигурността не е 
това, което беше, че тя в своето развитие все повече ще се отдалечава от 
добрите стари аналитични модели и изследователски методи. Именно поради 
тази причина във Въведението говорих за „научната революция по Томас Кун”. 
В науката за сигурността сме свидетели на точно такава научна революция, 
защото старата парадигма (господството на традиционните модели и методи) 
изпадна в криза, водещи институти и университети, цяла плеяда учени в 
Европа, САЩ и Русия въвеждат качествено различни аналитични 
изследователски модели и методи, привличат знания не само от съседни, но и 
доскоро намиращи се абсолютно далеч от познанието за сигурността науки, 
като така съвременната наука за сигурността продължава своето развитие вече 
в рамките на една нова, считана поради новостта и нестандартността си за 
екстраординарна, революционно променена парадигма. И всеки който не 
разбира, че сме станали непосредствени свидетели на (и отчасти потърпевши 
от) смяната на парадигмата в науката за сигурността, той си заравя главата в 
пясъка, а интелекта си — в безвъзвратно отминалия XX век. Смисълът на 
моята монография се състои именно в това да даде основните елементи, 
аспекти и измерения на актуалното състояние и бъдещото развитие на науката 
за сигурността в рамките на новата, мултидисциплинарна парадигма. 
 
 Съвременната наука за сигурността се гради върху осем парадигмални, 
аксиоматични понятия: Система, Процес, Логика, Абстракция, Интерес, 
Конфликт, Сила и Сигурност (вж. фиг. 1). 
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В тази глава ще се спра на първата група (базата, инфраструктуратаXLV) 
от четири такива понятия Система, Процес, Логика и Абстракция. Тези 
четири парадигмални, аксиоматични понятия наистина са базата на науката за 
сигурността (както и на всяка друга съвременна наука), защото когато се 
изследва и управлява всеки значим [научен] обект (феномен, категория, 
модел, същност), а такъв е и обектът „Сигурност”, задължително трябва да са 
налице четири фундаментално важни условия: 
 Първо, това е разглеждането на свързаните с обекта явления и свойства 
в система. По този начин те няма да бъдат анализирани разпокъсано и 
хаотично, а ще се схващат единно и интегративно. 
 Второ, обектът трябва да бъде възприеман като процес. Така ще се 
изучава развитието му във времето, вместо някакво негово моментно 
състояние (или ограничено множество от състояния). 
 Трето, във всички действия, връзки, влияния и отношения, на които 
обектът е функция, в които той встъпва и които поражда, е нужно да се търси 
присъщата им, съдържащата се в тях логика. Това гарантира, че в оптимална 
степен ще бъдат отчетени взаимната зависимост и взаимна обвързаност както 
на елементите, изграждащи обекта, така и на обекта с други обекти в 
материалния свят. 
 Четвърто, необходима е определена степен на абстракцияXLVI, т.е 
известно отделяне на същественото от несъщественото, откъсване от 
емпирикатаXLVII и конкретиката, с цел чрез симетрия или аналогия, 

 
XLV Инфраструктура — група (комплекс) от взаимосвързани елементи, която служи като основа на функционирането на 
системата. 
XLVI Абстракция  — отвличане в процеса на познание от несъществените страни, свойства, връзки на предмета или 
явлението с цел да се отделят техните съществени, закономерни признаци. 
XLVII Емпирика— сфера на наблюденията и изводите, направени на базата на опити; знания, придобити, потвърдени и 
проверени от опита. 
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хомологияXLVIII, хомоморфизъмXLIX и т.н., да се хвърлят мостове към други 
области на познанието и да се ползват редица идеи от тях. 
 
 Система като аксиоматично, парадигмално понятие 
 Изключително важно е да се подчертае, че съвременната наука за 
сигурността разглежда човешките общества и общности като сложни, 
самоорганизиращи се, динамични и неравновесни системи, функциониращи в 
условията на висока неопределеност. Когато говоря за система, ще следвам  
идеите на бащата на „Общата теория на системите” Лудвиг фон Берталанфи 
(Ludwig von Bertalanffy, 1901—1972), който разбира под „система” комплекс от 
взаимодействащи си елементи71,72. Когато обаче става дума за система, 
представляваща човешка общност или общество, трябва да се отчита фактът, 
че това е комплекс с висока степен на сложност и нелинейност, в който е 
налице т.нар. обратна (Пригожинова) връзкаL, а между изграждащите го 
елементи има взаимно допълване и взаимно влияние. Освен това ще 
разглеждам по-специално синергетичните системи — такива системи, за които 
е присъща синергия, т.е. техните характеристики (свойства) са синергетичен 
резултат от съответните характеристики (свойства)  на съставните им части. 
 Както вече бе казано, синергията е ефект (наречен „синергетичен 
ефект”), при който взаимодействието на елементите, изграждащи системата 
води до такова нейно оптимизирано свойство (способност), което не може да се 
получи при механичен сбор на свойствата (способностите) на нейните 
елементи. Необходимостта от възникване на синергетичен ефект е естествено 
изискване при създаването на сложни социални системи. Няма смисъл да се 
създава система от няколко елемента, ако главният резултат от съвместните 
им усилия се изразява само в механично обединяване (сумиране) на техните 
свойства. Причината е, че когато елементите си взаимодействат, винаги се 
хаби известна енергия за синхронизация (напасване) на взаимодействието, за 
преодоляване на „триенето” помежду им, за изработването на общи цели. 
 Например, ако държавата P има армия от 100 000 души, а държавата Q  
— от 50 000 души, то няма особен смисъл от постоянно обединение на двете 
армии, ако единствената полза от него е възникването на армия от 150 000 
души. По-добре би било тогава, възникне ли конкретен случай (да речем пряка 
агресия на държавата R срещу двете държави P и Q), те да съединят армиите 
си непосредствено на бойното поле или най-рано при подготовката за 
отблъскване на агресията. Защото създаването на траен, дългосрочен съюз ще 
породи редица въпроси: „На какъв език ще се говори в съвместната армия — на 
езика на P (като по-голяма държава), или и на двата езика?”; „Кой ще командва 
общата армия и, ако командването е на ротационен принцип, равни ли ще 
бъдат сроковете или генерал от P ще командва двойно по-дълго (напр. 4 
години), а генерал от Q по-малко (напр. 2 години)?”; „Какъв ще е финансовият 
принос на двете държави към новата армия — по равно ли или едната (и коя от 
тях) ще трябва да прави двойно по-големи вноски?” и т.н.  
 Затова има смисъл от обединяването на армиите на двете държави, 
само ако в резултат от него се получи нещо значително повече от 150-хилядна 

 
XLVIII Хомология — сходство на органи, които имат общ строеж, развиват се от сходни зародиши, но могат да изпълняват 
различни функции. 
XLIX Хомоморфизъм —  съответствие по форма или външна прилика, но не по типа на структурата (строежа) и по 
произход.  
L Обратна връзка е налице, когато не само причината въздейства на породеното от нея следствие, но и следствието 
въздейства върху породилата го причината. 
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армия — трайна, устойчива система за колективна сигурност; синхронизиране 
на външните политики и политиките за сигурност и отбрана; общ и по-значим 
глас в международните отношения и особено в региона,  т.е. когато 
позитивната енергия от обединяването надхвърля далеч загубите от 
търканията при изграждането на нова коалиционна култура; от преодоляването 
на някои исторически комплекси и предубеждения; от съмненията и тревогите, 
свързани с подчиняването на националните интереси на наднационално 
образувание; от напасването на манталитетите, на школите за подготовка, на 
механизмите за оценка на професионализма и за кариерно развитие и т.н. 
 Синергетичният ефект може да бъде количествен (слаб) или качествен 
(силен). 

При количествения (слабия) синергетичен ефект величината, с 
която се измерва общият резултат от взаимодействието на елементите, 
изграждащи системата, е по-голяма (т.е. надвишава) механичния сбор на 
техните величини (свойства). 
 Например, ако означим със S(Х) сигурността на която да е система Х, то 
количественият (слабият) синергетичен ефект означава, че сигурността на 
системата С = А + В e по-голяма от (надвишава) сбора от сигурността на 
системата А и сигурността на системата В и този ефект се записва така: 
 
 S(С) =  S(A + В) > S(A) + S(В).       (1) 
 
 Веднага се вижда, че до този момент ние изчерпвахме смисъла на 
синергетичния ефект само като количествен, т.е. слаб. Това бе направено с 
чисто методическа цел — да се преодолее психологическата бариера от 
употребата на понятието „синергия”, което е ново за навлизащите в науката за 
сигурността, и да се схване най-напред логиката на синергията, че при нея 
крайният резултат ражда нова, по-добра способност. Сега вече можем да 
продължим с „дешифрирането” на това уникално явление, което е в основата 
на успешната (и перспективна) системна самоорганизация. 

При качествения (силния) синергетичен ефект има не само 
количествено надвишаване при сбора (синтеза) на определени характеристики 
(свойства) на съставните елементи на системата над простата сума на тези 
характеристики (свойства), а се получават качествено нови подобрени 
характеристики (свойства).  
 Например, ако сигурността на системата Х преминава в ново позитивно 
качествено състояние S+(Х), то качественият (силният) синергетичен ефект 
означава, че сигурността на системата С = А + В e качествено различна и по-
голяма от (надвишава) сбора от сигурността на системата А и сигурността на 
системата В и този ефект се записва така: 
 
 S+(С) =  S+(A + В) > S(A) + S(В).      (2) 
 
 Може да се каже, че синергетичният ефект означава не просто 
„събиране” на свойствата на отделните елементи, а всъщност тяхното 
„умножение”, т.е. получаването на качествено нови позитивни (и по-добри) 
свойства. Система, при която се наблюдава този ефект, не само притежава 
сумарния ефект от всички свойства, притежавани от изграждащите я елементи, 
но се сдобива и с качествено нови позитивни (и по-добри) свойства, неприсъщи 
на нито един от изграждащите я елементи. 
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 Съответно диссинергията е ефект (наречен „диссинергетичен ефект”), 
при който взаимодействието на елементите, изграждащи системата води до 
такова влошено нейно свойство (способност), което иначе не би могло да се 
получи ако се направи механичен сбор на свойствата (способностите) на 
елементите й. Това означава, че ефективността от функционирането на 
системата се снижава, поради негативното въздействие на съставящите я 
елементи един на друг. За подобни системи, за които е присъща диссинергия, 
се казва, че техните характеристики (свойства) са диссинергетичен резултат 
от съответните характеристики (свойства) на съставните им части.  

Диссинергетичният ефект също може да бъде количествен (слаб) или 
качествен (силен). 

При количествения (слабия) диссинергетичен ефект величината, с 
която се измерва общият резултат от взаимодействието на елементите, 
изграждащи системата, е по-малка (т.е. не надвишава) механичния сбор на 
техните величини (свойства). 
 Тогава уравнение (1) в случай на количествен (слаб) диссинергетичен 
ефект ще се запише така: 
 
 S(С) =  S(A + В) < S(A) + S(В).       (3) 
 
 При качествения (силния) диссинергетичен ефект има не само 
количествено ненадвишаване при сбора (синтеза) на определени 
характеристики (свойства) на съставните елементи на системата на простата 
сума на тези характеристики (свойства), а се получават качествено нови 
влошени характеристики (свойства). 
 Ако сигурността на системата Х преминава в ново негативно качествено 
състояние S–(Х), то качественият (силният) диссинергетичен ефект означава, че 
сигурността на системата С = А + В e качествено различна и по-малка от (не 
надвишава) сбора от сигурността на системата А и сигурността на системата В 
и в този случай уравнение (2) се записва така: 
 
 S–(С) =  S–(A + В) < S(A) + S(В).       (4) 
 
 Аналогично, може да се каже, че диссинергетичният ефект означава не 
просто „изваждане” на свойства на отделните елементи, а всъщност тяхното 
„деление”, т.е. получаването на качествено нови негативни (и по-лоши) 
свойства. Система, при която се наблюдава този ефект, не само губи част от 
сумарния ефект от всички свойства, притежавани от изграждащите я елементи, 
но се сдобива с качествено нови негативни (по-лоши) свойства, неприсъщи на 
нито един от изграждащите я елементи. Точно това е важно да се осмисли — 
всъщност диссинергетичният ефект не е само количествено намаляване при 
сбора (синтеза) на определени характеристики (свойства) на съставните 
елементи на системата, а получаването на качествено нови по-лоши 
характеристики (свойства). 
 В условията на крайно противоречивия и протичащ с огромен преразход 
на материални и морални, физически и психически ресурси български преход 
към демокрация, ние нееднократно и през продължителни периоди от време 
бяхме свидетели на силен диссинергетичен ефект при функционирането на 
политическата ни система, когато конфронтацията между водещите партии и 
тяхната неспособност да се обединяват около значими каузи и стратегически 
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цели, не просто количествено влошаваше резултата от техните 
„взаимодействия”, но водеше и до ново, неподозирано влошено качество на 
работа на основните институции — опори на демократичната държава: 
парламент, правителство, президент, съдебна власт, структури от системата за 
сигурност. 
  
 В науката възникването на ново свойство на системата, което не е 
присъщо на съставящите я елементи и на сумата от техните свойства, се 
нарича емерджентностLI. В зависимост от това дали емерджентното (новото) 
качество на системата повишава или намалява способностите на системата, 
говорим за позитивна или негативна емерджентност. 

Изучавайки категории като синергия и емерджентен ефект, ние всъщност 
следваме един от двата крайни подхода за анализ на сложни системи, а 
именно холистичниятLII (т.е. „цялостен”) подход. Той изучава системата като 
цяло. Може да се каже, че при управлението на сигурността на системата, 
холистичният подход е ориентиран към силните страни на тази система. 

Другият подход е редукционистичниятLIII (т.е. „на части”), при който  за 
целите на изследването системата се „разлага” на съставящите я елементи, 
които се изучават всеки поотделно. Може да се каже, че при управлението 
сигурността на системата, редукционистичният подход е ориентиран към 
напипване на слабите места на тази система. 
 В науката за сигурността с приоритет се ползва холистичният подход. 
Това е така, защото повечето, ако не всички предизвикателства и рискове, 
опасности и заплахи, идващи отвън, от външната среда, рефлектират върху 
отделните елементи най-напред чрез тяхното общо въздействие върху цялата 
система. Интересно е, че Ейбрахам Маслоу (Abraham Maslow, 1908—1970), за 
чиято всеобщо известна скала на потребностите ще стане дума по-долу, смята, 
че редукционистичният (той го нарича „атомистки”) начин на мислене „е форма 
на лeкa пcиxопатология или поне, че е един аспект на синдрома на 
познавателната незрялост”, а „холистичният начин на мислене и виждане 
изглежда идва съвсем естествено и автоматично при по-здравите, 
себеaктуализиращи се хора и е необикновено труден за по-слабо развитите, 
по-незрелите и по-нездравите хора”73. 
 Но при конкретното управление на сигурността на една система, нейните 
мениджъри не могат да си позволят да останат само в рамките на холистичния 
подход. Защото реалните въздействия и ефекти ще се проявят и върху 
конкретните елементи, така че могат да предизвикат дори значителни промени 
в тях и в техните функции, а това може да се отрази на общото функциониране 
на системата. С други думи, трябва да се използва, поне в известна степен, и 
редукционистичният подход. 
 
 Системното мислене и действие днес е единственият възможен и 
ефективен метод при изучаването на сигурността. Ето защо, за целите на по-
нататъшния анализ, ще дам следното определение за система: Система е 
интегрирана общност от взаимосвързани елементи, ефектът от 

 
LI Емерджентност  — изникване, (внезапна) поява; появяване, изплуване (англ.). 
LII Холистичен — цял, цялостен. Холизъм — организмът е органична цялост, която не може да бъде сведена до 
простата сума на съставните му части. 
LIII Редукционистичен — произлиза от свеждане, завръщане, възвръщане, довеждане обратно (лат.). Редукционизъм — 
тенденция за ограничаване на стойността на един факт, феномен и т.н. до един негов частичен аспект. 
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взаимодействието между които се измерва със свойства, които са 
синергетичен резултат от свойствата на отделните елементи. 
 Всяка система се характеризира с две категориални нива, на които 
съответстват два набора от понятия (вж. отново фиг. 1):  
 ● концептуално ниво („обвивка”), което включва Цел, Стратегия, 
Субект на управление и Обект на управление; 
 ● съдържателно ниво („сърцевина”), което съдържа Структура, 
Ценности, Правила и Ресурси. 
 Понятията „Цел”, „Стратегия”, „Субект на управление” и „Обект на 
управление” могат да бъдат разглеждани като концептуална рамка, т.е. 
обвивка, форма, черупка на системата. Те най-общо отговарят на въпросите: 
„Какво трябва да се прави?” и „Защо трябва да се прави?”. 
 

Целта определя към какво се стреми Системата, какъв е смисълът на 
нейното функциониране, в името на какво си взаимодействат нейните 
елементи. Тя се състои най-често от различни взаимосвързани, преплитащи се, 
допълващи се подцели. Тези подцели могат да бъдат структурирани като 
образувания, наподобяващи верига (последователност), колело (различни 
цели са свързани с една по-значима от останалите), грозд (някои цели са 
подразделят на още подцели), плетеница (всяка цел се свързва с някаква 
извадка от другите цели), дърво (йерархия на целите) и т.н.LIV 

 
Стратегията дава отговор на въпроса Как да бъде постигната Целта? 

Стратегията е сборът от идеи, визия, мисия и подходи, при реализирането на 
които Системата постига своята Цел, осъществява себе си и осмисля своето 
съществуване. Без Стратегия Системата е сляпа, неефективна, колкото и 
правилно и съответстващо на нейния замисъл да е формулирана Целта. 
Стратегията може да се състои от различни секторни, подсистемни стратегии 
(sub-system strategies) стратегии. 

 
Субектът на управление е този, който управлява Системата, т.е. онази 

интегративна (като правило минимална, ограничена) част от Системата, която 
осъществява Стратегията на Системата, водеща до реализиране Целта на 
Системата. Той, в зависимост от това каква е Системата, може да бъде 
институция (институции), неин елемент (подсистема от елементи), орган 
(органи) и т.н.  

 
Обектът на управление е този, който е управляван в Системата, т.е. 

онази (като правило максимална, преобладаваща) интегративна част от 
Системата, със, чрез, заради и в името на която се осъществява Стратегията 
на Системата, водеща до реализиране Целта на Системата. Той, в зависимост 
от това каква е Системата, може да бъде общност (общности), индивиди 
(подсистеми от индивиди), организъм (организми) и т.н.  
 
 Понятията „Структура”, „Ценности”, „Правила” и „Ресурси” могат да бъдат 
разглеждани като съдържателна същност, т.е. сърцевина, субстанция, ядро 
на системата. Те най-общо отговарят на въпросите: „Как трябва да се прави?” и 
„Кой трябва да го прави?”. 
 

 
LIV Вж. също по-горе, описанието на видовете мрежова топология от Джон Аркуила и Дейвид Ронфелд. 
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Структурата определя архитектурата на системата, нейните 
йерархични нива, връзките за взаимодействие и каналите за обмен на 
информация.  

Вече стана дума, че една от главните характеристики на настоящето е 
засилващият се конфликт между йерархичните и мрежовите структури, в 
частност между йерархичния характер на институциите в системите за 
сигурност и мрежовия характер на рисковете и предизвикателствата пред тези 
системи. 
 Йерархичните структури имат сложна, неадаптивна, трудно променима 
и вертикално изградена архитектура, с много нива на управление и подчинение. 
В тях се преследват ресурсно ориентирани стратегии, т.е. системата разполага 
с ресурси, капацитет, способности и умения и се ориентира към цели, задачи и 
проблеми, които може да реализира чрез тях. 
 Мрежовите структури имат опростена, адаптивна, гъвкава, 
хоризонтално изградена архитектура, с ограничен брой нива на управление и 
подчинение. В тях се преследват целево ориентирани стратегии, т.е. водещи са 
целите, задачите и проблемите, които трябва да се реализират и системата се 
стреми да намери ресурси, капацитет, способности и умения, чрез които да ги 
реализира. 
 Повече не можем да се въоръжим с някакви способности и да си 
въобразяваме, че тези способности ще са ни достатъчни винаги и при всички 
ситуации, тъй като вече Целта определя Ресурсите, а не Ресурсите — Целта. 
Ние трябва да отидем при проблема и да отговорим на изискванията му, а не 
да търсим проблеми, които да отговорят на нашите изисквания. Трябва да 
работим не това, което знаем, а да знаем това, което трябва да работим. 
Институциите не бива повече да действат в съответствие с принципа „Има 
човек — да му намерим работа”, а съгласно принципа „Има работа — да 
намерим човек, който да я свърши най-добре”. 
 Във въведението се опитах да покажа, че именно математическите 
методи за анализ на мрежовите (вкл. социални) структури внасят в науката за 
сигурността силен аромат на нещо необикновено и звучащо малко 
ирационално! Мрежовите структури са своеобразен хит в изучаването на 
съвременните системи. Те като правило са структури с много по-голяма, 
Пригожинова сложност — комплексни, нелинейни, синергетични. Сложността 
им се определя не само от броя на звената, но и от това как тези звена си 
взаимодействат. Те са много по-гъвкави и по-адекватно реагиращи при 
промяна във външната среда. Затова са по-ефективни в извънредни ситуации и 
кризи. 
 В същото време държавата, институциите от системата за национална 
сигурност, мисленето (и не на последно място също и преподаването на 
знания) в сигурността запазват своята йерархична структура, своите 
пройерархични рефлекси и йерархично-обсесниLV инстинкти. Мнозина от нас 
имат опит от работа в организации, където се управлява йерархично — силово, 
командно, безпрекословно, където хората са третирани като пешки и тяхната 
сплотеност по-лесно се разяжда, липсват хоризонтални контакти; лидерът се 
опира на обслужващ, а не на стратегически мислещ екип, поражда се 
функционална завист, следствие от липсата на реални принципи и критерии за 
оценка на труда. В този тип организации възникват неформални групи (на 

 
LV Обсесия — натрапчива тревожност, свързана с идея фикс, нежелано чувство или емоция, често придружено със 
симптоми на тревога и безпокойство; натрапчива, често безпричинна идея или емоция, обсебване. 
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толерирани и изолирани), неформални кръгове (от „лакеи”, „свита”, „везири”) и 
неформални йерархии (не въз основа на обективни, а по субективни критерии). 
 В йерархичните структури правилата и процедурите, по които те 
функционират, играят стабилизираща роля, създават надежден ред в 
организацията, но много често се превръщат в „спирачка” пред възприемането 
на новото. По принцип йерархиите трудно „понасят” иновациите, особено тези, 
които искат преустройство на структурата, потоците от информация и 
взаимодействието между звената и хората. Дори иновацията да бъде все пак 
възприета, йерархичната структура я инкорпорира в своите правила 
изключително мудно74. 

Контролът е слепващо вещество, свързващата материя в йерархичните 
структури, където „подчиненият на моя подчинен е и мой подчинен”; докато в 
структурите, където йерархията се сплесква, а мрежовостта се засилва, това е 
доверието, като  там „приятелят на моя приятел е и мой приятел”. В 
йерархичните структури водещи са формалната власт, принудата и 
въздействието; а в мрежовите — лидерството, мотивацията и влиянието. В 
структури с нарастваща мрежовост и намаляваща йерархичност не е нужно да 
има пъдари, които да следят как работят останалите и да контролират всеки в 
организацията. Не са необходими и филтри за пресяване на информацията 
нагоре и надолу. Не трябват и кучета пазачи (watch-dogs), които да стоят 
ревностно пред вратата на лидера, за да не могат да влязат при него хора от 
по-ниските нива в йерархията. 
 Две йерархични структури, дори да са еднородни, си взаимодействат 
основно по волята на тези, които ги ръководят — на управленско ниво, докато  
две мрежови структури, дори да са разнородни, си взаимодействат чрез 
взаимно проникване, чрез преплитане. Проблемът с йерархичните структури е, 
че те могат и да дават добри резултати в нормалния живот, но са много 
неадекватни в екстремална ситуация и са уязвимо място в кризисния 
мениджмънт, защото в тях хората обикновено се опират на привичното, на 
добре познатото и създаващото комфорт; вниманието им лесно се приспива; 
целите се размиват; представата за реалността се изкривява. 
 Разсъждавайки над проблема как да се съчетаят предимствата на 
йерархичните структури с преимуществата на мрежовите структури, Кейрън 
Стивънсън (Karen Stephenson) лансира тезата, за оптималната организационна 
структура като „вечен хибрид” на йерархиите и мрежите, които трябва да бъдат 
„впрегнати” завинаги заедно, като „Ин” и „Ян”LVI — за да осигурят баланса и 
отговорността: „Всяка мрежа може да разнищи йерархията и всяка йерархия 
може да смачка мрежата. Йерархията без мрежа е твърде строга, мрежата без 
йерархия е анархия”75. 
 Цветан Семерджиев споделя сходния възглед, че е добре „да се 
комбинират предимствата на йерархичната и мрежовата архитектури, като се 
използва „сплесната” структура, в която чрез експлоатиране на модерни 
информационни технологии се елиминират средните (междинни) равнища на 
взаимодействие и се разкриват възможности за вземане на решения на ниските 
равнища”76. 

 
LVI Ин и Ян — в китайската философия те са съществена част от концепцията, която описва как двете привидно 
противоположни сили, енергии и принципи се допълват взаимно и преливат една в друга. Този принцип е известен и 
като дуализъм или хармония на противоположните. Ин е пасивен елемент на упадъка (т.е. който клони надолу) и се 
свързва с водата, въздуха, нощта и Луната. Ян е активен елемент на развитието, съзиданието (т.е. възход, изкачване) и 
се свързва с огъня, земята, деня и Слънцето.  
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 И Васил Проданов твърди, че йерархичните структури, които са 
„ригидниLVII, огромни по мащабите, пирамидални, монолитни, бюрократични 
организации”, днес се заместват от плоските структури, „които се намират в 
доминиращи отношения не на субординация, а на координация и гъвкаво 
променящи правилата на взаимодействие”77. Все повече се налага като 
закономерност да се преминава към дисперсирани на сравнително малки групи 
организации, където участниците мислят за себе си като за звена от мрежова 
структура и се настройват към комуникации, координация и поведение в 
мрежови структури и с мрежов манталитет. 
 Мануел Кастелс (Manuel Castells) пише, че мрежите са основният 
материал, от който новите организации са и ще бъдат направени. Според него 
основната промяна може да се характеризира като преминаване от вертикална 
бюрокрация към хоризонтална корпорация, която е динамична и стратегически 
планирана мрежа, базирана на децентрализацията, участието и координацията 
на независими, самопрограмиращи се, самонасочвани и дори конкуриращи се 
във все по-голяма степен елементи в рамките на единната обща стратегия78. 
 Цветан Семерджиев систематизира някои от най-важните различия 
между йерархичните и мрежовите структури: 
 — В йерархичните структури при всяка по-сериозна промяна в околната 
среда се появява съществена неустойчивост поради наличието на силна 
взаимосвързаност между градивните им елементи; докато мрежовите структури 
много по-лесно се адаптират към промените в околната среда  поради високата 
адаптивност на компонентите им. 
 — В йерархичните структури много трудно се изграждат нови варианти на 
взаимодействие и сътрудничество; докато в мрежовите структури възниква 
огромно множество от варианти на взаимосвързаност, тъй като всеки елемент е 
свободен да установи взаимоотношения с останалите.  
 — В йерархичните структури вътрешната функционална неопределеност 
е минимална и осигуряващият коригираща обратна връзка информационен 
канал работи с незначителна пропускателна способност; докато в мрежовите 
структури вътрешната функционална неопределеност е максимална и 
осигуряващият коригираща обратна връзка информационен канал работи със 
значителна пропускателна способност. 
 — В йерархичните структури входно—изходната зависимост е 
пропорционална (линейност), цялото е равно на сумата на съставните части, 
причинно-следствените връзки са очевидни, вътрешното многообразие е ниско 
и подходът на изучаването им е редукционистичен; докато в мрежовите 
структури входно-изходната зависимост е непропорционална (нелинейност), 
цялото не е равно на сумата на съставните части, причинно-следствените 
връзки не са очевидни, вътрешното многообразие е високо и подходът на 
изучаването им е холистичен79. 
 Според Мануел Кастелс: „Мрежата е най-слабо структурираната 
организация, за която изобщо може да се каже, че притежава структура [...] 
Всъщност мрежата е единствената структура, в която едно множество от 
абсолютно дивергентни компоненти може да запази своята взаимoсвързаност. 
Нито една друга подредба — било то верига, пирамида, дърво, окръжност или 
звездовидна cиcтeмa — не може да съдържа в себе си истинско разнообразие, 
ако функционира като едно цяло”80.  

 
LVII Ригиден — неподвижен, неогъваем, твърд, труден за промяна. 
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 Мрежовите структури се създават чрез самоорганизация, в чиято основа 
е поддържането на хомеостатично поведение, осигурявано чрез закономерни 
преходи от едно към друго състояние на подреденост като непрекъснато се 
запазва определено равнище на организираност81. Всички процеси при 
мрежовите структури се отличават с най-малкото слаба нелинейност. 
Комплексността е „ключова характеристика на структури, които са далеч от 
състоянието на равновесие. А мрежовото общество е естествено неравновесна 
структура”82. Или както много ефектно се изразява Александър Олескин 
(Александр Олескин): „Мрежата е ажурна и се състои от клетки (ядки). Това е 
фрактална структура или най-малкото се стреми към такава с нарастването на 
броя на клетките. Много фрактални обекти се отличават с взаимно проникване 
на вътрешното (принадлежащото на системата) и външното (извънсистемното). 
Фракталните обекти са холографичниLVIII — имат свойството „самоподобие” 
(„автомоделност”), благодарение на което малка част от структурата е като 
умалено копие на целия обект. Всеки участък от мрежата носи структурните и 
функционални характеристики на цялото”83. 
 Цветан Семерджиев пише относно сложността на структурите: „Съгласно 
закона за необходимото многообразие, за да може да се поддържа 
хомеостазата в една мрежа и тя да се развива устойчиво в околната среда, 
нейната вътрешна сложност трябва да е адекватна на сложността на околната 
среда”84. 
 В мрежовите структури работи правилото на Четирите „С”: 
Самоорганизация, Сътрудничество, Солидарност, Синергия.  
 Повечето известни структури наистина могат да се класифицират като 
два типа — първият тип е на такива с твърди, закрити (затворени), ясно 
установени граници; а вторият — с гъвкави, открити (отворени), не съвсем ясно 
установени граници. Към първия тип принадлежат обикновено йерархичните 
структури, а към втория тип най-често принадлежат мрежовите структури85. 
 В йерархичните структури преобладава организирането „отвън” и „отгоре” 
— тях нечия външна или върховна воля ги структурира и контролира по 
еднопосочната (и на практика еднократна) връзка „заповед → изпълнение”. В 
мрежовите структури преобладава самоорганизирането „отвътре” и „отдолу” — 
те се самоструктурират и самоконтролират — чрез двупосочната (и на практика 
циклична, т.е. от възлагането се върви към изпълнение, а от изпълнението — 
обратно към възлагането, но вече оптимизирано) връзка „възлагане → 
наблюдаване на изпълнението → изводи от изпълнението → оптимизирано 
възлагане”, с други думи, имаме двупосочната релация „възлагане ↔ 
изпълнение”.  
 В йерархизираните структури конкуренцията е по-силна от 
сътрудничеството и повече деструктивна, отколкото конструктивна. Затова тези 
структури са главно от НютоновLIX тип — приличат на машини, в тях всичко е 
строго подредено, механично, сякаш без душа, елементите са като болтчета и 
външната среда се възприема като постоянна. 

 
LVIII Холография — метод за получаване на обемно изображение чрез осветяване на предмета с лазер и вторично 
осветяване на специално обработения фотонегатив с такива лъчи. Холографическият метод е изобретен през 1947 г. 
от унгарския физик Денеш Габор (Gábor Dénes, 1900—1979), който през 1971 г. получава Нобелова награда по физика 
за това свое изобретение. 
LIX Според Нютон пространството и времето са абсолютни и независими едно от друго; съществуват строги и 
познаваеми закони, които предопределят съществуването и развитието на материалните и нематериалните обекти и 
тези обекти не могат да влияят нито на пространството и времето, нито на законите, на които се подчиняват — това е 
един механистичен свят, свят на предписани и неподлежащи на промяна правила. 
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 В мрежовите структури сътрудничеството е много по-силно от 
конкуренцията и много повече конструктивно, отколкото деструктивно.  Затова 
тези структури са основно от Пригожинов тип — приличат на живи организми, в 
тях всичко е подвижно, самооптимизиращо се и гъвкаво, елементите се 
осъзнават като интегративна част от цялото, действат не толкова по заповед 
или от страх, а по-скоро по вътрешна необходимост и чрез разбиране на 
общите цели, ценности и интереси, а външната среда се възприема като 
непрекъснато променяща се и изискваща постоянна будност на сетивата.  
 Владимир Аршинов, Юлий Данилов (1936—2003) и Владислав Тарасенко 
посочват, че мрежовата структура  се характеризира с такива качества като 
цялостност и единство, че тя е самоорганизираща се, сложна и 
самореферентна комуникативна система, която има емерджентни (внезапно 
появяващи се, неочаквани) свойства, за описването на които трябва да се 
отчитат дори някои принципи на квантовата механикаLX86. 
 Според Мануел Кастелс ефективността на дадена мрежа ще зависи от 
две нейни основни качества: свързаност (структурната й способност да 
осигурява комуникация между своите компоненти) и съгласуваност (степента на 
съответствие между целите на мрежата и тези на съставящите я компоненти)87. 
Макар че индивидуалността на отделните участници в мрежата се съхранява и 
всеки от тях има свой собствен глас, към тези гласове се присъединява и още 
един глас — този на цялата мрежа, докато в силно йерархичните системи 
единственият глас на Боса заглушава всички останали гласове88. 
 Бруно Латур (Bruno Latour) противопоставя „мрежа” (network) на „работна 
мрежа” (worknet): „Работните мрежи (worknets) позволяват да се види работата, 
която се извършва при полагане на мрежите (networks): първите са активен 
медиатор, вторите — стабилизиран набор от посредници. По-точно е да 
казваме „работна мрежа” (worknet), а не „мрежа” (network). Акцентът трябва да 
се постави върху работата, движението, протичането и промените”89. 
 По принцип могат да бъдат разбрани онези, които отстояват вярата си в 
йерархичните структури и както преди 30 години смятат, че преимуществото на 
подобни структури е в простотата на организацията на информационните 
потоци; в минималността на противоречащите си влияния в тях; в бързината на 
пораждане на управляващи сигнали. Наистина, при липсата на опит за 
действие в новата среда, е лесно да се предположи, че в ситуации с ясно 
определена цел, където е важно съкращаването на времето за постигането й, 
както и когато функциите са разпределени строго, йерархичните организации 
изглеждат оптимални. Така през 1976 г. смятат и авторите на сборника 
„Управление, информация, интелект”, но още тогава те подчертават, че ако в 
заданието на процеса се допуска свобода, т.е. локалните цели не са 
определени еднозначно, йерархичната структура започва да се чувства по-зле 
и съвсем нищо не може да направи, когато целта е формулирана недостатъчно 
строго: тогава тази структура губи своите преимущества и не може 
предварително да постави ясни задачи на изпълнителите на всички нива, не е в 
състояние също да образува и нови, нужни й връзки90. 
 А ето какво казва за мрежовите структури Робърт Рийч (Robert B. Reich): 
„Вместо като пирамида, високостойностното предприятие изглежда по-скоро 
като паяжина. Стратегическите посредници са в центъра, но съществуват 
всякакви видове връзки, които не ги засягат пряко, и нови връзки се предат през 
цялото време. Членовете на групата се учат как може да си помогнат един на 

 
LX Квантовата механика е фундаментална физична теория, описваща поведението на микроскопичните частици.  
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друг, за да работят по-добре, кой какво може да допринесе за отделния 
продукт, как най-добре могат заедно да придобият опит. Всеки участник търси 
идеи, които ще придвижат групата напред”91. Както поетично казва Джоузеф 
Камбъл (Joseph Campbell, 1904—1987): „Егото се разтваря, в мрежата не 
остава нищо освен живот, който е навсякъде и завинаги”92. 
 Джереми Рифкин (Jeremy Rifkin) също анализира мрежовите структури: 
„В мрежата участниците се превръщат в едно цяло, ангажирайки се в обща 
задача за определен период от време. Ключовете към успешната мрежа са 
взаимните задължения и доверието. Всеки член на мрежата работи, 
изхождайки от „добра воля”, като се чувства задължен да сътрудничи и да 
помага, а не да се възползва за сметка на останалите участници. Доверието е в 
сърцевината на мрежовите взаимоотношения. Колкото по-ангажирани стават 
индивидуалните играчи помежду си, толкова по-голяма е вероятността да си 
разменят ценни знания и опит. Онова, което е мое, е и твое. Онова, което 
някога е било граница, отделяща страните, се превръща в общо игрище. 
Свободата се съдържа в споделените отношения, а не в изолацията. Пазарите 
се основават на недоверие, мрежите — на доверието. Пазарите се основават 
на преследването на личния интерес, мрежите — на общия интерес. Мрежите 
събират заедно участници с общи интереси и конкретна цел, като обединяват 
ресурсите и рисковете, за да се намалят загубите. Мрежите изискват да 
позволяваш, да си готов да се довериш, да се вслушваш в другите, да 
отвръщаш и да правиш компромиси. Многопластовите управленски мрежи са 
като гигантски лаборатории за емпатияLXI“93. 
 Жак Атали (Jacques Attali) сякаш е продължил горния цитат: „Когато 
единият и другият са ангажирани в обща задача, когато са част от мрежа, която 
изпълнява дадена функция, на всекиго е необходимо не само другият да 
съществува, но и той да постига максимален успех, да изпълнява възможно 
най-добре своята роля в мрежата. Колкото повече хора са включени в мрежата, 
толкова по-голям интерес може да има от нея всеки и толкова по-голяма 
стойност ще има самата мрежа”. Атали смята още че: „Първо сред богатствата 
на всекиго в бъдеще ще бъде принадлежността към някакви мрежи. Новият 
елит, който ще си присвои основната част от създаваната стойност, ще бъде 
съставен от създателите на мрежи и от онези, които умеят да си запазват 
привилегировани мрежи. Средната класа ще иска да афишира множеството от 
мрежи, към които принадлежи. Обратно, новата бедност ще се състои в това, 
да не принадлежиш към никоя мрежа. Някога да бъдеш беден означавало да не 
притежаваш. Утре това ще значи да не принадлежиш към. За да помогнеш на 
слабия, уместно би било да му дадеш възможност да се включи в мрежите”94. 
 След йерархичната пирамидална структура; в която да имаш власт 
означаваше да контролираш и да командваш, казва Жан-Мари Гуно (Jean-Marie 
Guéhenno), идва структура на децентрализация на властта, на многобройни 
връзки, където да имаш власт означава да бъдеш в контакт, в отношение, 
където властта вече се определя не от владението, а от влиянието95. В 
мрежовата структура общото са ценностите и културата, доверието и идеята, 
каузата и ноу-хаутоLXII. Другото е въпрос на самоинициатива, на вярна 
ориентация в средата и на умение да се вземат правилни решения, които да 
съответстват на целите и идентичността на мрежата. 

 
LXI Емпатия — осъзнато съпреживяване с емоционалното състояние, чувствата и мислите на друг човек без загуба на 
усещането за външния произход на това преживяване. 
LXII Ноу-хау (англ. know-how) — знам как; специфичното знание, необходимо за изпълнение на дадена задача. 
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 Ако елемент от йерархичната структура трябва да изпрати сигнал до 
Центъра за инструкции и да действа едва  след завръщането на този сигнал с 
указание, то елементите на мрежовата структура сами проучват средата, в 
която оперират и която най-добре познават и сами вземат оптималното 
решение, т.е. мрежата има свойствата самообучаване и самосинхронизация. 
„Мрежата не се „координира” от никого: участващите тела се координират сами 
така, че може да се говори за „автокоординация”96. Когато е нападната от 
болестотворна бактерия или вирус, нормалната здрава клетка, като част от 
йерархична структура, пита Центъра, Генералния щаб, Правителството, 
Мозъка: „Какво да правя?”, докато отговорът дойде, изходът е вече предрешен 
— бактерията или вирусът знаят какво да правят, програмата им е вградена и 
им е казано: „Действай!”, т.е. „Справяй се сам”, „Намирай вярното решение”, „Ти 
имаш мисия!”. Собственикът на „Макдоналдс” (типична мрежова структура) в 
някое китайско градче не звъни в Чикаго, Илиноис, да пита каква плънка да 
сложи в бъргъра, а решава сам и слага това, което се нрави и харчи в градчето. 
И въобще елементите на мрежата не уповават на йерархия, не чакат 
решенията наготово, не викат неволята, а се залавят за работа, защото „знаят 
какво трябва да правят”97. 
 Акцентът се премества към гъвкавостта — гъвкави знания, гъвкави 
структури, гъвкави подходи, гъвкави геометрии на противодействието. Няма 
веднъж завинаги замръзнали организации и архитектури. След като 
предизвикателствата и противниците са гъвкави и мобилни, такива трябва да 
бъдат и институциите, и хората в тях. Трябва да се създават пулове от ресурси 
— министерствата и агенциите са твърде йерархични, склонни към бюрокрация 
и чиновническо мислене, а трябва да правят гъвкави и мобилни коалиции от 
професионалисти. Специализацията няма да бъде по дейности и сфери, а по 
предизвикателства: престъпност, тероризъм, демографска криза, качество на 
живот и т.н. И ценността на всеки експерт ще зависи не от волята на прекия 
началник или на някоя партия, а от неговите умения и професионализъм, 
уникалност и способности да участва в колкото се може повече такива пулове 
от ресурси и гъвкави коалиции от специалисти.  

С други думи, имаме мисийни стратегии и цели, мисийна насоченост и 
мислене, от което следва и един концептуален проблем за Държавата, а 
именно, че Държавата все още не може да не бъде йерархично организирана. 
Това е свързано с нейния характер, с целите и задачите, които тя реализира, с 
начина, по който тя функционира и с процедурите, по които взема решения. 
Обаче Държавата днес не може да се справя с новите рискове и опасности, 
опоненти и врагове, ако не възприема нови подходи, методи и средства и не 
започне да се „мрежовизира”. Следователно Държавата трябва да съчетава 
йерархичността, защото все пак е Държава, с мрежовостта, за да бъде 
способна да дава адекватен и гъвкав отговор на новите рискове. В днешната 
сложна и рискова среда за сигурност, Държавата, която изгради 
ефективна хибридна организационна мрежа, ще спечели 
стратегическата инициатива. Това означава стремеж към структури, чиято 
йерархичност е с по-малко нива (да не се създават нови йерархични нива) и по-
плоска (колкото е възможно структурата да бъде „сплесквана”), като постепенно 
се преминава към мрежова архитектура с минимално необходима йерархия и с 
максимално адаптивна конфигурация, в която да се набляга предимно на 
консолидацията и интеграцията, както и на координацията и 
децентрализацията, за сметка на командването и централизацията. Ако 
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противникът е с променлива геометрия и институциите, с които ще се изправим 
срещу него трябва да бъдат с такава геометрия. 

 
Ценностите са специфичните маркери на Системата, свързани с 

нейната култура, памет, традиции и обичаи. Те са понятие, с помощта на което 
се характеризират социално-историческото значение за обществото и 
личностният смисъл за човека на определени явления от действителността98. 
Ценностите  спояват елементите на системата и ги отграничават от елементите 
на други системи. Относно безусловността на Ценностите Системата би могла 
да каже: „При нас е така!”. 
 Ценностите са синтезни знаци и метафори, които се формират най-вече 
под доминиращото влияние на общностната култура, определяна от 
американския антрополог Клифърд Гиърц (Clifford Geertz, 1926—2006) като 
"исторически предаван низ от значения, въплътени в символи"99, а от 
британския социален антрополог Ърнест Гелнер (Ernest Gellner, 1925—1995 
като „система от идеи и знаци, от връзки и начини на поведение и общуване”100. 
 Ценностите биват различни по тип и характеристика, например101: 
 — материални (храна, облекло, жилище, средства за производство, 
други продукти на материалната дейност на човека, необходими за 
обезпечаване на неговия живот и осъществяване на културната му дейност и 
развитие и т.н.);  
 — екзистенциални (жизнени), т.е ориентирани на възпроизводството на 
живота (живот, труд, семейство, държава, родина); 
 — морални и нравствени (почтеност, честност, вярност, искреност, 
непричиняване на зло, отговорност, справедливост и т.н.); 
 — правни и политически (държава, национална сигурност, политическа 
свобода, мир, разделение на властите и т.н.);  

— гносеологическu (език, истина, знание, вяра, смисъл и т.н.);  
 — естетически (прекрасно, възвишено и т.н.); 
 — религиозни (Бог, свещени книги, Божия добрина, истина и красота, 
рай, църква и т.н.). 
 Когато в Системата се внедряват и прилагат нови модели на управление, 
трябва да се отчитат нейните Ценности. В противен случай колкото и 
съвременни и ефективни да са тези модели, ако бъдат прилагани буквално, те 
няма да функционират по същия ефективен начин и биха могли дори да се 
провалят.  
 Ценностите могат да бъдат разпознати и по това, че за обезпечаване на 
тяхното спазване Системата не изгражда задължително репресивни структури 
(органи), а санкциите обикновени са морални — отхвърляне, изолиране, 
остракизъмLXIII, заклеймяване. Установяването на това дали Ценностите се 
спазват или не също се определя преди всичко от самите Ценности.  
 Ценностите са устойчиви и са дълбоко вградени в Системата нейни 
характеристики. Но това не означава, че те са непроменими и вечни. Всяка 
идентичност има като минимум две съставки. Първата е непроменимата част 
на Идентичността, там трябва да се „пипа” внимателно, защото разрушаването 

 
LXIII Остракизъм — метод за политическа борба в Атина и други полиси на древна Гърция. Изразява се в прогонване на 
даден гражданин от полиса, след като всеки, имащ право на глас, изписва на глинен чиреп, т.нар. „остракон" (чието 
първо значение е „мидена черупка”, с каквато се е гласувало в началото), името на този, когото смята за опасен за 
демокрацията. Осъденият с мнозинството от гласовете е изгонван от полиса за определен срок (в Атина — 10 години), 
като наказанието при евентуално връщане в полиса е смърт. Остракизмът не е форма на съд — всеки гласува според 
мнението си, без да се обсъждат аргументи за гласуването. В широкия смисъл остракизъм е презрение, отхвърляне от 
обществото, осмиване от членовете на това общество. 
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й би могло да дезинтегрира самата Система, да я „разпои” и да задейства в нея 
центробежни сили. Втората е придобитата част на Идентичността и е 
свързана с възприемането на нови елементи, нови нагласи и установки, с 
адаптирането към изискванията на стратегическата среда. 
 С присъединяването към ЕС България трябва да надгражда към 
българската си идентичност нови елементи, идващи от европейската 
идентичност на общността, към която се присъединяваме. И това трябва да 
стане по начин, по който оставайки си българи, да станем и европейци, така че, 
както веднъж сподели акад. Георги Марков  да бъдем европейци в България и 
българи в Европа. Следователно Ценностите могат и трябва да претърпят 
съдържателно развитие, защото изграждането на съвременна култура на 
управление на рисковете и сигурността винаги води до нови аспекти и 
измерения на системната култура, до нейното модернизиране и 
демократизиране. 
 Тук е мястото да поясня все по-често употребяваното и все повече 
налагащо се в науката за сигурността понятие „социетална сигурност”.  Всяка 
социална система (общност, общество) извежда като свой базисен приоритет 
съхраняването на идентичността. А именно идентичността и нейното запазване 
са пряко свързани с въведеното от т.нар. Копенхагенска школа и най-вече от 
Бари Бузан (Barry Buzan) и Оле Уевер (Ole Wæver) понятие „социетална 
сигурност”, което може да бъде разбирана и като идентичностна сигурност. 
Според Бузан и Уевер социетална несигурност е налице, когато общностите от 
хора разглеждат дадено състояние или развитие като заплаха за 
съществуването им като общност102.  
 Самюел Хънтингтън (Samuel Huntington, 1927—2008) също анализира 
отличията между националната и социеталната сигурност. Националната 
сигурност включва защита на независимостта, суверенитета и територията на 
държавата от военни нападения и от политическото господство на друга 
държава, с други думи, тя е концентрирана върху политическия контрол и е 
свързана главно със суверенитета. Разбирането на учените от Копенхагенската 
школа за социеталната сигурност включва „способността на дадено общество 
да запази същностния си характер в променящи се условия и при възможни и 
действителни заплахи”. С други думи, социеталната сигурност е свързана с 
„устойчивостта в рамките на приемливи условия за еволюция на традиционните 
модели на език, култура, сдружаване, религиозна и национална идентичност и 
обичаи”, а това означава, че тя „се отнася най-вече до идентичността, до 
способността на даден народ да поддържа своята култура, своите институции и 
начина си на живот”103.  Анализът на социеталната сигурност, в този смисъл, е 
„анализ на сигурността в полето на културната идентичност”104. Следователно 
социеталната сигурност се отнася до ситуации, при които обществата 
възприемат заплахите в термините на идентичността105.  
 Както много точно отбелязва полско-английският социолог Зигмунт 
Бауман (Zygmunt Bauman): „Човек мисли за идентичността, когато не е сигурен 
за мястото, към което принадлежи; т. е. не е сигурен как да се вмести сред 
очевидното разнообразие от поведенчески стилове и подходи и дали хората 
около него приемат това поместване като правилно и подходящо, така че и 
двете страни да знаят как да продължават да се държат в присъствието на 
другата. "Идентичност" е име, дадено на търсеното бягство от тази 
несигурност”106.  
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 Ето защо общества, които не споделят обща идентичност, не разглеждат 
социеталното измерение като същностна съставляваща на тяхната 
сигурност107. И обратно, ако нацията е дефинирана чрез своята идентичност 
(етнос, религия, език, кръвна връзка, култура), за нея е приложимо 
изследването на социеталната сигурност, доколкото лесно се конструира 
общност „ние”, която може да се чувства застрашена именно като общност. Но 
ако нацията е дефинирана в политически категории (граждани, живеещи на 
обща територия и споделящи обща лоялност към държавата), тогава подобен 
подход може да се окаже непродуктивен108.  
 Социеталната сигурност не бива да се бърка със социалната сигурност, 
още повече да се слага знак на равенство помежду им. За разлика от 
социеталната сигурност, която е свързана с общностите и тяхната идентичност, 
социалната сигурност е свързана с индивидите и има икономически 
измерения109, т.е. това наистина и на практика са две различни категории110. 
 Трябва да се добави само, че една общност или общество, както впрочем 
и отделният индивид, могат да почувстват своята социетална сигурност 
застрашена, когато се посяга не само на непроменимата (по-устойчивата) 
съставляваща от идентичността им, но когато под угроза е и придобитата (по-
мобилната) част на тяхната идентичност. 
 Придобита идентичност в частност е високото самочувствие на един 
народ, че държавата му е сред страните от развития свят, че има индустрия на 
високо технологично равнище, че постига успехи в образованието и науката. 
Ето това не можаха и не могат да разберат някои наши демократи, които 
доказваха доскоро с числа и илюзии, че за закриването на четири блока от АЕЦ 
„Козлодуй”, ние ще бъдем финансово компенсирани. Те не си даваха сметка, че 
постепенната агония с предизвестен край на тази наша АЕЦ се възприемаше от 
българското общество не само с хладнокръвна калкулация на паричните 
потоци от европейски фондове, а и с остра болка по „отписването” на 
съвременно енергийно производство, което прави една от значимите 
качествени разлики между държавицата „средна ръка”, заседнала някъде 
между миналото и настоящето, и развитата държава, прехвърлила моста 
между настоящето и бъдещето. Ще добавя също, че с ликвидирането на АЕЦ 
„Козлодуй” са осъдени на постепенно изчезване цели съпътстващи 
производства, образователни и научни специалности, инженерна и 
технологична мисъл. С всичкото това се посяга на една много важна и твърде 
нужна придобита съставляваща на българската национална идентичност, 
свързана с мисълта, че страната ни може да бъде модерна, развита, в крак с 
времето и прогреса..., а за тази накърнена част (та дори и придобита, дори и 
по-мобилна) от нашата идентичност трудно може да се намери адекватна 
парична компенсация. 
 

Правилата това са законите, стандартите, разпоредбите, по които 
функционира Системата. Те най-общо представляват облечена в норми воля 
на управляващите. Относно условността на Правилата Системата би могла да 
каже: „При нас ще бъде така!”.  
 Обикновено Правилата са ограничения, обслужващи нормалното 
управление и функциониране на Системата в дадената среда и на съответния 
етап на нейното развитие. Те могат да бъдат разпознати и по това, че за 
обезпечаване на тяхното спазване се изграждат съответни дисциплиниращи и 
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дори репресивни структури (органи). Наказанието за неспазването на 
Правилата се определя преди всичко от самите Правила. 
 

Ресурсите са средствата, чрез които Системата си гарантира 
нормалното функциониране и преодоляването на кризисни ситуации.  

При социалните системи ресурсите биват преди всичко четири типа: 
материални, финансови, когнитивни (свързани със знанието — know what, know 
why, know when and know howLXIV) и човешки. 
 
 И така, след като направих достатъчно приемлив синтез на основните 
същностни характеристики на парадигмалното, аксиоматично понятие 
„Система”, остава само да допълня, че управлението на Системата като 
производство на решения за постигане на нейните цели, извършва трансфер на 
воля от „обвивката” към „сърцевината”.  
 Много често в тази книга за системата се говори като за жив и жизнен 
организъм, т.е. че тя проявява воля за живот, съпротивлява се срещу 
вредните въздействия от външната среда, бори се да осъществи своята цел, 
стреми се да управлява ефективно сигурността си. Подобно сравнение не е 
лишено от смисъл, то придава в метафоричен вид (в духа на споменатото във 
Въведението разбиране на Робърт Низбет за метафора) едни от най-важните 
характеристики на сложните, самоорганизиращи се системи, а именно, че те не 
съществуват и не функционират случайно, като непрекъснато полагат усилия 
да минимизират хаотичността, да оптимизират структурата си, да реагират 
адекватно на предизвикателствата, да поставят рисковете под контрол, да 
минимизират щетите от кризите — все елементи, присъщи на живия и жизнен 
организъм. По-късно ще видим, че за да бъде организмът жив, той трябва да 
има интереси, но това е само необходимото условие, достатъчното условие е 
да се бори за отстояването на интересите си, т.е. да бъде жизнен. 
 Сложната, самоорганизираща се система е жива и жизнена по абсолютно 
идентичен начин. И това кара вече близо две столетия различни изследователи 
— антрополози, социолози, психолози, политолози — да анализират системата, 
понякога да използват за целта дори най-сложни методи и модели, но при все 
това да я мислят, провиждат и описват като организъм. Разбира се, едно 
подобно разглеждане и анализиране на системата еволюира, то постепенно 
надраства и изчерпва първоначалния биологизъм, т.е. по-простите, механични 
биологически аналогии, и започва да разкрива други, по-сложни, социални 
механизми, с което системата като обект на изследване все повече се 
превръща от биологическо в социално същество, което надгражда над чисто 
биологическите императиви на оцеляването и развитието социални такива, а те 
са от по-висш порядък и съответно, съвсем естествено, изискват научни 
модели от по-висш порядък. 
 Аз, обаче, съм призван и призован да отдам дължимото на големите 
творци, които стоят в основата на днешната ултрамногообразна палитра от 
подходи и похвати в изучаването на системите, като отбележа накратко 
уникалния им принос, защото върху техните прозрения и върху тяхната, 
понякога рискована дързост като учени, изпреварили своето време, се крепят 
съвременните успехи в теорията (или по-скоро в теориите) на сложните, 
самоорганизиращи се системи. 

 
LXIV Да се знае какво, кой, кога и как. 
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 И ако някой от тези интелектуални пионери заслужава да бъде споменат 
най-напред, това е бащата на позитивизмаLXV, основателят на социологията, 
френският философ Огюст Конт (Auguste Comte, 1798—1857). Той създава 
„организмическата” интерпретация на обществото, за да обясни как то възниква 
и се развива. Обществото за него е разновидност на биологическия организъм 
и именно затова може да бъде изучавано с използването на биологическите 
концепции за структура и функции111. Днес този директен пренос на знания от 
биологията към теорията на социалните системи изглежда като твърде силно 
опростяване, пропускащо да забележи свойства и процеси, присъщи на 
социалния, но не и на биологическия механизъм. Обаче ние сме задължени на 
Огюст Конт за това, че той извежда социалните системи (човешките общности и 
общества) от схоластичната, мистична, в голяма степен ирационална рамка и 
ги поставя на прагматична, сравнително лесно за формализиране и достатъчно 
достъпна за наблюдение и анализ плоскост. 
 Друга голяма личност, своеобразен продължител на научните търсения 
на Огюст Конт е Хърбърт Спенсър (Herbert Spencer, 1820—1903). Той е 
свързван повече (и поради това името му като правило присъства в крайно 
негативен контекст) със социалдарвинизмаLXVI. Ако в икономическите 
отношения Хърбърт Спенсър е дарвинист, то по отношение на живия свят 
Чарлз Дарвин (Charles Darwin, 1809—1882) е спенсърист, доколкото в 
стремежа си да обясни принципите на биологичната еволюция, той заимства от 
Спенсър концепцията за „Естествения подбор” (Suvival of the Fittest), т.е. 
оцеляване на най-приспособените. Но това е тема, над която може и трябва да 
се разсъждава в съвсем различен контекст. А за нуждите на настоящия анализ 
ще кажа, че Хърбърт Спенсър аналогично на Огюст Конт смята, че „обществото 
прилича на организъм”, но отива по-напред в анализите си, и оттласквайки се 
от пряката, буквална аналогия на обществото с живия организъм, 
систематизира критериите, на които може да се базира една научна, 
аргументирана и съдържателна аналогия помежду им112: 

▪ Както обществото, така и организмът се различават от неорганичната 
материя, по това, че те растат и се развиват. 

▪ Както в обществото, така и в организма увеличаването на размерите 
означава по-нататъшен ръст на тяхната сложност и диференциация. 

▪ Както в обществото, така и в организма прогресивната 
диференциация на структурата се съпровожда с диференциация на 
техните функции. 

▪ Както в обществото, така и в организма частите на цялото са 
взаимнозависими и измененията в една част водят до изменения в 
други(те) части. 

▪ Както в обществото, така и в организма всяка част от цялото 
представлява от своя страна самостоятелно микрообщество или 
микроорганизъм. 

▪ Както в обществото, така и в организма може да бъде убит животът на 
цялото, но отделни техни части могат още известно време да 
продължат да живеят. 

 
LXV Емпиризъм — направление в теорията на познанието, считащо чувствения опит като единствен източник на 
достоверното знание и отхвърлящо възможността подобно знание да бъде постигнато на базата на интелектуалните 
(умствени) усилия и рационалните теории. 
LXVI Социалдарвинизъм (социален дарвинизъм) —  социологическа теория, съгласно която закономерностите на 
борбата за оцеляване и Естествения подбор се разпространяват на отношенията в човешкото общество. Естественият 
подбор (отбор) е биологичен процес, водещ до еволюция и преимуществено размножаване на най-приспособените към 
условията на средата организми, притежаващи най-полезните наследствени признаци и качества. 
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 Благодарение най-вече на Хърбърт Спенсър и редица други по-малко 
известни изследователи, крайностите на организмистичната аналогия са 
преодолени и теорията на социалните общности и общества навлиза в ХХ век с 
три общоприети и оперативно приложими постулата (аксиоми)113: 

▪ Социалната действителност се изучава като система. 
▪ Процесите в социалната система се разглеждат изключително от 

гледната точка на взаимосвързаността не нейните части. 
▪ Подобно на организма, социалната система се смята за ограничена 

— в нея действат определени процеси, насочени към съхраняването 
на нейната цялост и нейните граници. 

 На базата на тези три постулата, постепенно се изработват принципите, 
чрез които обществото се описва вече не просто като механичен аналог на 
живия организъм, а като социален феномен от по-висш като сложност и 
функциониране порядък. Най-важните от тези принципи са следните114: 

▪ Обществото като ограничена система се саморегулира и развива 
тенденция към хомеостаза и равновесие. 

▪ Като самообезпечаваща се  система, аналогична на организъма, 
обществото има определени базисни потребности и нужди, 
удовлетворяването на които е необходимо за неговото оцеляване, за 
запазването на хомеостазата или равновесието му. 

▪ Социологическият анализ на такава самообезпечаваща се система с 
потребности и нужди трябва да бъде насочен към изследване на 
функциите на нейните части, изразяващи се в удовлетворяване на 
потребностите на системата и по този начин — в съхраняване на 
равновесието и хомеостазата. 

▪ В системите с потребности трябва да съществуват определени 
структури, обезпечаващи тяхното оцеляване, хомеостаза и 
равновесие. 

 Видният френски социолог Емил Дюркейм (Émile Durkheim, 1858—1917) 
отива още няколко стъпки по-напред в теорията на социалните системи, като 
формулира следните няколко принципа, върху които се базират неговите 
изследвания за общностите и обществата115: 

▪ Обществото се разглежда като същност, различна от нейните 
съставни части, но не може да се сведе до тяхната сума. 

▪ Съставните части на системата удовлетворяват основните функции, 
потребности и реквизити на цялото. 

▪ Системата може да преминава през два типа състояния — „нормални” 
и „патологични”, а това означава, че тя има потребности, 
удовлетворяването на които е необходимо, за да се избягват 
„ненормалните”, т.е. „патологичните” й състояния. 

▪ Системата има точка на равновесие, около която се осъществява 
нейното нормално функциониране. 

 Британският културен антрополог Алфред Радклиф-Браун (Alfred 
Radcliffe-Brown, 1881 — 1955) смята, че функционалният (структурният) анализ 
на социалните системи може да се базира върху следните главни 
допускания116: 

▪ Едно от необходимите условия за оцеляване на обществото е 
наличието на поне минимална интеграция между неговите части. 
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▪ Терминът „функция” на социалната система се отнася към тези 
процеси, които поддържат необходимата за нормалното 
функциониране на обществото интеграция и солидарност. 

▪ Във всяко общество структурните признаци съдействат за 
съхраняване на необходимата солидарност. В този смисъл редица 
елементи на културата (напр. правилата за роднинство и 
религиозните обреди) обслужват потребностите на системата от 
солидарност и интеграция. 

 В края на краткия преглед на развитието на организмистичната теория на 
общностите и обществата и излизането им на научното поле на сложните, 
самоорганизиращи се социални системи, ще се спра на идеите на 
забележителния американски социолог Толкът Парсънс (Talcott Parsons, 
1902—1979). Основен акцент в неговата теория е изначалният стремеж на 
всяка социална система (общност, общество) към хомеостатичното състояние 
на равновесие. За Толкът Парсънс този стремеж на системата не е просто 
критична проява на нейната воля за оцеляване, а е много повече — естествено 
условие, същност и цел на съществуването й, на нейната живост и жизненост. 
Социалната система изразходва значителни ресурси за развитие, усложняване, 
обогатяване на нейните функции и взаимодействие със средата и други 
конкурентни и сътрудничещи й системи, но главното, което мотивира и осмисля 
нейното съществуване е непрекъснатото усилие да се държи близко до 
равновесното положение и да се завръща към своята истинска същност — 
хомеостазата. По такъв начин динамиката на системата е фактически 
псевдодинамика, тя е възможна и допустима само в области, близки до 
хомеостатичното положение и то такива, които благоприятстват придържането 
към него и завръщането в него.  
 Обобщавайки, може да се каже, че според Толкът Парсънс съществуват 
три по-значими елемента на процеса на самосъхраняване, еволюция и 
осъществяване на функциите на социалните системи, а именно117: 

▪ увеличаваща се диференциация на системните единици на 
функционално взаимозависими структури; 

▪ установяване в диференциращите се системи на нови принципи и 
механизми на интеграция; 

▪ нарастване в диференцираните системи на способността към 
оцеляване при определени условия на външната среда. 

 Следвайки логиката на Толкът Парсънс118, ще посоча осем базисни 
функции, присъщи за всяка малка или голяма социална система (а значи и за 
всяка група, организация, общност и общество). Би могло да се каже, че тези 
функции са характерни и за практически всички сложни и самоорганизиращи се 
системи, които са устойчиви и способни да оцеляват и да се развиват. Осемте 
базисни функции на сложните, самоорганизиращи се системи са, както 
следва119: 
 (1) Адаптация (adaptation) — способност на системата да се адаптира 
(приспособява) към постоянно променящата се среда.  
 Адаптацията означава, от една страна, наличие на съответни органи, 
средства, приспособления, канали за материална и нематериална обмяна, чрез 
които системата да „напасва” себе си към външната среда и да улеснява 
позитивната, конструктивна комуникация с нея, а от друга  — развитие на нови 
функции или модификация на вече съществуващи такива, чрез които системата 
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да прави възможно своето нормално функциониране в съответствие с 
промените в средата или независимо от тези промени. 
 (2) Абсорбция (absorption) — способност на системата да възприема 
ефективни стратегии, правилни подходи, добри практики и модерни стандарти 
от други системи — както от сходни системи (независимо дали се намира в 
сътрудничество или конкуренция с тях), така и от системи, непресичащи се с 
нея по отношение на ресурсите и целите. 
 Абсорбцията е проявление на отвореността на системата към чужди 
успешни модели и решения и заедно с това е свидетелство за нейното умение 
да прилага тези модели и решения с максимална полезност за себе си, така че 
да засилва своите защитни механизми и да увеличава конкурентните си 
предимства. 
 (3) Отхвърляне (renunciation) — способност на системата да отхвърля, 
да изоставя и да се отказва от свои неефективни стратегии, неправилни 
подходи, лоши практики и остарели стандарти. 
 Отхвърлянето представлява самоактуализираща се нагласа на 
системата да се отрича и освобождава от всичко онова, което — колкото и да е 
свързано със самата й същност — нарушава нейната вътрешна кохезия, 
препятства възникването на синергетичен ефект при взаимодействието на 
нейните елементи и затруднява нормалния ход на процесите, в които тя 
участва, като по този начин й пречи да дава отговор на нарастващите 
предизвикателства и рискове и да неутрализира възникващите опасности и 
заплахи. 
 (4) Интеграция (integration) — способност на системата да обединява 
своите съставни елементи и да ги сплотява за изпълняването на взаимно 
допълващи се и съвместими роли.  
 Интеграцията включва координация между изграждащите системата 
елементи, пораждане у всеки от тях на чувство за необходимост и 
съпричастност към нормалното функциониране на системата, пренасочване на 
ресурси, енергия и внимание към потенциални места на повишено напрежение 
между отделни елементи и за преодоляване на „триенето” помежду им. 
 (5) Запазване (поддържане) на латентните модели (latent pattern 
maintenance) — способност на системата да възпроизвежда непрекъснато и 
така да съхранява определени същностни модели (образци), като по този начин 
се поддържа нейната структура.  
 Запазването (поддържането) на латентни модели позволява на 
системата във всеки един момент да разпознава себе си, а на елементите и 
подсистемите й да могат да снемат в удовлетворителна степен 
неопределеността, съпътстваща техните действия, така че системата като 
единен организъм и отделните нейни елементи и подсистеми да разполагат 
винаги както с обективни критерии за диагностика на структурата и за 
самооценка дали правят именно онова, което отговаря най-пълно на техните 
отговорности и задачи, така и с устойчиви ориентири — индикатори, маркери, 
знаци или котви, чрез които да сравняват текущото състояние на системата с 
устойчивото положение, при което тя функционира оптимално.   
 (6) Капацитет за обучаване (learning capacity) — способност на 
системата да се „обучава” какво поведение да има и как да отговаря на процеси 
(или събития) в средата. 
 Капацитетът за обучаване се свързва с ангажираността на системата към 
възприемане на нови идеи и подходи в усвояването и управлението на 
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знанието, на нови модели и технологии за социален реинженеринг и 
мениджмънт на процеси, така че да се реагира проактивно, т.е. преди да 
настъпят промените в средата и адекватно, когато тези промени настъпят. 
 (7) Целеполагане (поставяне на цели) (goal setting) — способност на 
системата да си поставя нови цели, да променя вече поставените цели и да 
преприотизира желаните цели. 
 Целеполагането се изразява в непрекъснати усилия на системата да 
намира нов или допълнителен смисъл на своето съществуване, да формулира 
високи, но реалистични каузи и задачи, които да мобилизират конституиращите 
я елементи за тяхното реализиране, а паралелно с това да може да бъде 
извършвана своевременна актуализация на визията и мисията на системата и 
на нивото на нейните амбиции, в зависимост от евентуалната промяна в 
обстоятелствата и външната среда. 
 (8) Целепостигане (постигане на целите) (goal attainment) — способност 
на системата да постига поставените цели.  
 Целепостигането отразява преди всичко наличието на нарастващи 
умения на системата да синхронизира предназначението и съдържанието на 
нейното съществуване с количествените и качествените резултати от 
функционирането й, а заедно с това и изработването на адекватни критерии за 
оценка на пълнотата на преследваните от системата цели и на резултата, 
ефекта и ефективността (съотношението постигнати цели/вложени ресурси) 
при тяхното реализиранеLXVII. 
 Четири от тези базисни функции — (1) Адаптация, (8) Целепостигане 
(постигане на целите), (4) Интеграция и (5) Запазване (поддържане) на 
латентните модели — са посочени от Толкът Парсънс най-напред и са 
известни с абревиатурата AGILLXVIII. По-късно той добавя още две базисни 
функции — (7) Целеполагане (поставяне на цели) и (6) Капацитет за 
обучаване. Базисните функции (2) Абсорбция и (3) Отхвърляне са добавени 
от мен, защото са от същото ниво на значимост както останалите шест и без 
тях описанието на поведението на сложните, самоорганизиращи се системи не 
би било пълно. 
 Ще отбележа, че независимо от сложността на теорията за системите, 
системологията и нейното широко приложение в най-различни области на 
научните знания, по принцип системното мислене е присъщо за човешките 
същества, поне до известна степен. Ние сме способни да си дадем сметка, 
стига да се замислим, че една съвкупност от елементи не е чисто и просто 
механичен сбор от тези елементи, а между тях има някаква вътрешна 
зависимост, някаква подредба, някаква йерархичност, някакви канали, по които 
тече информация, т.е. че изобщо не става дума за нещо като торба с парченца 
„Лего”, които са пръснати стихийно и случайно, а напротив те са подредени в 
някаква структура и по някакъв начин взаимодействат помежду си.  

Въпросът е там, обаче, че много често ние не си правим труда да се 
замислим над тези проблеми и разглеждаме елементите от системата всеки 
сам за себе си, не се опитваме да ги агрегираме, да потърсим синергията в тях.  

Не е ли така, поне що се отнася за българската система за национална 
сигурност? Вече две десетилетия наред на всички от поредните управляващи 
им липсва системният подход в нея, те я разглеждат и управляват на „парче”, 

 
LXVII Резултатът е постигнатото крайно състояние на системата. Ефектът е разликата между крайното и началното 
състояние на системата. Ефективнността се определя от съотношението постигнати цели/вложени ресурси. 
LXVIII A (Adaptation), G (Goal  Attainment), I (Integration), L (Latent Pattern Maintenance). 
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затова тази система е толкова криво, куцо и косо структурирана, такъв 
безпорядък, да не кажа хаос, цари в нейната нормативна уредба, че всяка 
промяна, дори полезната, всяко надграждане, включително важното, веднага се 
деформират, нагаждайки се към нерационалната структура; потоците на 
информация веднага се затапват и запушват, връзвайки се в тройни моряшки 
възли; започва веднага дублирането на някои дейности, а остават други 
дейности, от които всеки бяга или с които просто симулира, че се захваща. 
 
 Процес като аксиоматично, парадигмално понятие 
 Процесът теоретично може да се разглежда като безкрайно и 
непрекъснато множество от последователно сменящи се състояния (или 
съвкупности от състояния, т.е. подпроцеси, или етапи на развитие). В първо 
приближение това множество може да се представи (и да се замени за целите 
на анализа) с дискретен, т.е. краен (ограничен), набор конкретни състояния. 
Например нормалните общества преминават от едно устойчиво състояние към 
друго устойчиво състояние и се създава впечатление, че сте а в непрекъснат 
процес на стабилност и сигурност. Всички останали общества постоянно 
преминават от едно кризисно състояние към друго кризисно състояние, затова 
създават впечатление, че са в непрекъснат процес на нестабилност и 
несигурност. 
 Често се говори именно за краен брой параметри (вж. по-долу): 
критерии (5 критерия за успешна интеграция), нива (5 нива на сигурността), 
видове (4 вида сигурност), типове (3 типа интереси и 3 типа възможни 
решения в конфликта) и т.н. Естествено, подобен ограничен брой не позволява 
възможно най-пълното и изчерпателно описание на изучавания обект или 
процес. Но тук опираме до един, може да се каже, ключов за човечеството, 
епистемологиченLXIX проблем — този за принципната познаваемост на света. 
Цяла плеяда велики мислители и учени като Рене Декарт (René Descartes, 
1596—1650), Исак Нютон (Isaac Newton, 1643—1727), Готфрид Лайбниц 
(Gottfried Leibniz, 1646—1716) дава отговора: „Да, нашият свят е познаваем!”.  
 В немалка степен това, че нашият свят е принципно познаваем, се дължи 
на факта, че той е устроен така, че всеки един негов обект или процес може да 
бъде приемливо точно описан с краен и ограничен брой параметри. Ако само 
за миг допуснем, че бе в сила обратното — за описанието на даден обект или 
процес да са необходими даже не безкраен, а огромен брой параметри, то 
тогава дори при съвременните компютри неговата познаваемост би била 
невъзможна. Да си представим, че за да стигне един космически кораб до 
Луната трябваше да се реши система от 1 милион уравнения с 1 милион 
неизвестни! В такъв случай никога не бихме стигнали до Луната! 
 Основната дилема пред нас е, до колко параметъра да ограничим 
описанието на съответния обект или процес. Ако използваме по-голям брой 
параметри, ще получим, съответно, по-голяма точност, но ще загубим време и 
възможност за ефективно осмисляне на обекта или управляване на процеса. 
Ако използваме по-малък брой параметри ще загубим точност, но ще получим 
възможност за по-ефективно осмисляне на обекта или управляване на процеса. 
 Нека например да имаме нарисувана на дъската дъга от окръжност. 
Учителят предлага учениците да измерят тази дъга само с линийка. Един 

 
LXIX Епистемология — обща теория на познанието, която определя основите, критериите на валидност на научното 
познание по отношение както на точните науки (математика и логика), така и на природните и експерименталните науки 
(физика, химия, биология, психология и т.н.). Тя е неразделна част от философията на науката, възникнала в началото 
на ХХ век в резултат на математическата и физическата революции. 
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ученик ще постави върху дъгата 5 точки, премервайки разстоянията помежду 
им, ще ги сумира и ще получи една приблизителна дължина на дъгата; друг 
ученик ще постави 10 точки върху дъгата и ще получи по-точен резултат; трети 
ученик ще постави 15 точки, четвърти — 20 точки и т.н. Колкото повече точки 
бъдат поставени върху дъгата, толкова повече отсечки, свързващи тези точки, 
ще бъдат измерени и толкова по-точна стойност за дължината й ще се получи, 
но заедно с това и толкова по-дълго ще трае процесът на измерване. А ако 
това измерване е свързано с необходимостта да се получи някаква примерна 
дължина за дъгата, за да се управлява по-добре даден процес (да речем — да 
се определи колко дълъг конец е нужен на хирурга, за да зашие раната), то 
протакането може да се окаже фатално.  
 В конкретния случай важното е, че винаги можем да се спрем на някакъв 
ограничен брой параметри (напр. 10 точки върху дъгата) и с известна добавка 
„на око” след измерване на дължините на свързващите отсечки, да получим 
удовлетворителна дължина на дъгата! А важното в общия случай е, че при 
всеки обект или процес в даден момент можем да се ограничим с броя на 
описващите параметри, защото добавянето на нови параметри (нива, видове, 
критерии, типове) или не добавя ново значително знание за този обект или 
процес, или допълнителните усилия не оправдават преразхода на време или 
ресурси. 
 За определянето на нужния брой параметри може да се използва 
например принципа на пестеливостта, известен като „Бръснач на Окам”. Този 
принцип е наречен на името на английския философ схоластик и 
францискански монах от ХІV век Уилям от Окам (William of Ockham, около 
1288—1347). Принципът на пестеливостта гласи: „Не умножавай същностите 
повече от необходимото” (Pluralitas non est ponenda sine necessitate), т.е. за да е 
добра една теория, трябва от нея да се премахнат ненужните детайли. А 
казано другояче: „Способността да се обясни много с малко, е само един от 
критериите, по които съдим за адекватността на теориите”120. 
 Приложими са също така аналогии с вече споменатите (и далеч по-
абстрактни) моделни задачи от Теорията на игрите, когато много често 
дадената задача може да се реши с намиране на maximin или minimax, т.е. на 
максималното от минималните количества параметри или на минималното от 
максималните такива количества. 
 Мисленето за обекта или явлението като процес също е присъщо на 
хората, макар и може би в по-малка степен от системното мислене. Разбира се, 
отново това е възможно, само ако се замислим, т.е. ако приложим известни 
интелектуални усилия. Защото е естествено да се предположи, че хората 
съзнават, че всяко явление има своето развитие в миналото, настоящето и 
бъдещето, а това е предпоставка за процесно мислене. Въпреки това ние 
много често се оказваме затворени в настоящето, в конкретната ситуация, не 
си даваме труда да анализираме досегашното развитие на нещата, нито си 
даваме сметка за тяхното по-нататъшно развитие. Живеем в едно постоянно и 
безкрайно настояще — неспособни да се освободим от онова, което 
британският математик и философ Алфред Уайтхед (Alfred Whitehead, 1861—
1947) нарича предразсъдък на „моментното състояние”121 и забравяйки, че, 
настоящето е мимолетност с продължителност на миг, на едно трепване на 
Времето с клепач, че то е — както казва Готфрид Лайбниц, — „заредено с 
минало и бременно с бъдеще”122. Проникнати и изтъкани от наивност, ние си 
въобразяваме, че всичко започва от нас и свършва с нас. Не са ли типични 
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подобни възприятия за всички съвременни български управляващи, които не се 
стараят да се поучат от грешките на своите предшественици,  а лековерно и 
леконравно смятат, че Историята е започнала с тяхното идване на власт?  
 Трябва да добавя, че за Западната култура (за Западния свят, за Запада, 
т.е. САЩ и Западна Европа, „евроатлантическата общност”), мисленето на 
явленията като Процес ни се удава много по-лесно и това  е свързано с някои 
разсъждения за дълбоките идентичностни и културни корени на тази култура123. 
 За човешката цивилизация традиционно се смята, че като организирани 
общности с елементи на протодържавност на кланова, племенна или друга 
колективна солидарност, далеч надхвърлящи първосигналното сплотяващо 
сцепление на стадото, се е зародила, от една страна, по течението на р. Нил в 
Древен Египет, или в Едноречието; от друга страна — в пространството между 
река Тигър и река Ефрат (в „земята между двете реки”, т.е. Месопотамия), или в 
Двуречието. Тези две територии, две огнища на съвременната цивилизация са 
споделяли не само много общи като драматичност и последователност 
процеси, но и твърде различни съдби, повлияни от различния нрав на техните 
реки — майките на живота, връзките с вечността.  Животът и Времето в 
Едноречието са текли от Миналото към Бъдещето,  както самата Голяма река 
тече от Високите планини (Горен Нил) до равнинната Делта (Долен Нил). Нил е 
символизирал Стрелата на Времето — еднопосочна и неумолима, 
непреодолима и пронизваща духа и тялото. Всичко е преходно. Единственото, 
което е вечно, е Реката, а тя е другото име на Времето.  
 Логично е да се предположи, че от Египет, от Едноречието тръгва 
схващането за Времето като еднопосочна Стрела, като протяжност, 
преминаваща от Миналото през Настоящето към Бъдещето, които са ясно 
отделими едно от друго и едно след друго следват своя ход в строго определен 
ред, съгласно който Миналото поглъща Настоящето, но не преди то да бъде 
преживяно и да се е превърнало в Минало, а Настоящето поглъща Бъдещето, 
но не преди то да е достигнато и вече да се е превърнало в Настояще. Така 
само в тази една-единствена посока тече това уникално, всепоглъщащо, 
навяващо горчива тъга със своята непредотвратимост, триединно цяло 
Минало—Настояще—Бъдеще. И това триединно цяло е Времето, което толкова 
много прилича на змия, пълзяща напред и само напред.  
 Докато в Месопотамия, в Двуречието нещата са били коренно различни. 
Там реките Тигър и Ефрат са във вечна разпра помежду си; те не зачитат 
човека, той за тях е само някакво несъществено неизвестно в голямото 
уравнение на Природата. Тези две реки са непредвидими и несигурни, като че 
безразлични към съдбините на народите помежду тях. Те могат да придойдат 
по всяко време и да залеят посевите, тогава, когато най-малко ги очакват124. 
Ако Нил носи в себе си посоката, перспективата и движението, а животът върви 
напред заедно с него, то в тясното пространство между Тигър и Ефрат се 
завихрят сякаш само стремглави пустинни ветрове, преминаващи в пясъчни 
бури; човекът е прашинка от пясъка на времето, той няма пространство, в което 
да се устреми напред, а е обречен да се върти в кръг и да се повтаря, 
непрекъснато да се повтаря и самоповтаря, както се повтаря животът.  
 В Двуречието едни племена са покорявали благодатната Равнина между 
Тигър и Ефрат, като при това покоряване са я разрушавали, разоравали и 
разорявали, после отново са я облагородявали и възраждали за нов живот, 
прокарвали са напоителни канали, създавали са същински рай на Земята. И 
точно когато е трябвало да избършат морните чела и да се радват на 
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плодовете на своя труд, от Планините към Равнината стремително се спускали 
други племена, които са разрушавали, разоравали и разорявали създаденото 
от тях и са ги покорявали, за да започнат всичко отначало, докато и те 
превърнат благодатната Равнина между Двете Реки в рай на Земята и ги 
сполети същата участ, защото от Планините стремително са се спускали 
следващите племена. 
 Ако страничен Наблюдател се взира отдалеч към Двуречието, то той 
няма да различава детайлите и да се пита  кои племена са връхлетели и кои 
племена са имали печална участ от това, а ще вижда само един и същ 
кръговрат — картина, повтаряща се по един и същ начин постоянно, магически, 
неотменимо, вечно. За този Наблюдател, естествено, неумолимо Времето ще 
тече в Кръг — циклично и повторяемо. И той ще си каже: Няма за къде да 
бързаш, та ти си само част от някакъв, неизвестен никому от простосмъртните 
дълбок и неразбираем замисъл. В Двуречието индивидът е обречен да 
осъзнае, че той „няма значение по-голямо от това на отронен лист” и фокусът 
безвъзвратно е изместен от него към „вековечната група”125. 
 Следователно, логично е да се предположи, че от Месопотамия тръгва 
схващането за Времето като кръг, като една повторяема в главното и 
същественото цикличност, в която Миналото, Настоящето и Бъдещето са 
условни понятия, определими и измерими от гледна точка на конкретния 
днешен момент, но всъщност неотличими, редуващи се части от едно цяло. И 
това цяло е Времето, което толкова много прилича на змия, захапала опашката 
си.  
 Веднага ще подчертая, че всъщност човечеството, нашето човечество, 
дали като резултат от собственото си развитие (както учи традиционната 
наука), или като завещание от предходната, „атлантическата” (от АтлантидаLXX) 
цивилизация, загинала в резултат на световния катаклизъм „Всемирен Потоп”, 
е било просветлявано, било е учено, насочвано, предразполагано и 
възпитавано да възприема Времето като Спирала, с две съставляващи — 
Стрелата и Кръгът, които се разгръщат постепенно, така че да има и развитие и 
повторяемост; и насоченост, и цикличност. 
 При определени обстоятелства, обаче, или под системно въздействие на 
политическата, религиозната, икономическата, географската и други среди, е 
започнало разпадането на тази уникална, синергетична връзка, символизираща 
Времето — връзката между Стрелата и Кръга, между развитието и 
повторяемостта; между насочеността и цикличността. Така в Египет връх взема 
Стрелата, а в Месопотамия — Кръгът. И Западната цивилизация, чиито корени 
са в Египет, започва преимуществено да гледа на Времето като на Стрела, като 
на еднопосочен процес. А Източната цивилизация, чиито о корени са в 
Месопотамия, започва да гледа на Времето преди всичко като на Кръг, като на 
цикличен процес. 
 Схващането за Времето е едно от най-съществените различия между 
Западната и Източната цивилизации. Времето винаги е сред най-сложните, 
обвити понякога с мистика философски категории, криещо загадки, останали 
трудно разрешими загадки за човечеството. Гениалният мъдрец Свети Аврелий 
Августин (Августин Блажени, Aurelius Augustinus, 354—430) пише: „Що е време? 
Ако никой не ме пита за това, аз зная. Но щом някой ме попита за това и 

 
LXX Атлантида — легендарен остров, архипелаг или дори континент, намирал се според преданието най-вероятно в 
Атлантическия океан и потънал за един ден в резултат на земетресение и наводнение заедно със своите жители 
атлантите. Първи разказва тази легенда великият древногръцки философ Платон (Πλάτων, 427—347) в своите диалози 
„Тимей” и „Критий”. 
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поискам да го обясня, вече не зная”126. 
 И така, за Западната култура, чиито корени са в Едноречието, Времето е 
Стрела от Миналото, през Настоящето към Бъдещето. Ето защо тя е толкова 
динамична, прагматична и енергична. Западната култура е 
индивидуалистична култура. Западният човек знае, че е само Тук и само 
Сега — кратък отрязък от Пътя, малък отрязък от Пространството, мимолетен 
отрязък от Времето. Времето тече като Стрела, чийто край сочи към Миналото, 
а чийто връх сочи към Бъдещето. Животът на Западния човек е само миг от 
полета на тази Стрела. Миг, който е единственият негов шанс, като втори няма 
да има, изпусне ли го той — и край. 
 За Източната култура, чиито корени са в Двуречието, Времето е Кръг, по 
който Природата и хората се въртят повторяемо, циклично, вечно. Ето защо тя 
е толкова пасивна и съзерцаваща, ирационална и медитираща. Източната 
култура е колективистична култура. Източният, Колективистичният човек е 
спокоен, мислещ, нирванен. Той знае, че ако в този живот шансът не е с него и 
на негова страна, то при следващото завъртане по Кръга на Времето би могло 
да му се падне и по-добър жребий. Затова на нещата може да се гледа по-
философски, няма за къде, за кога и за какво да се бърза, нужно е търпение. 
Ако приседнеш до брега на една река и умееш да чакаш достатъчно дълго, 
хладнокръвно и търпеливо, ще доживееш край теб по реката да мине трупът на 
твоя враг. Индивидът на Изток е приел този бавен, сангвиничен възглед за 
нещата от живота. Той не бърза, а размишлява, търси смисъла. За него много 
по-важно от намирането на смисъла (ако това е възможно!) е самото му 
търсене.  
 От казаното дотук става ясно, че в нашия свят има глобално 
разделение: на култури с висока степен на индивидуализъм (т.е. 
индивидуалистични култури) — това са Западните общества; и култури с 
висока степен на колективизъм (т.е. колективистични култури) — това са 
Източните общества. Западът, със своето възприемане на Времето като за 
Стрела, като за процес, започнал в Миналото, протичащ в Настоящето и 
продължаващ в Бъдещето, много по-лесно развива и прилага процесното 
мислене. Проблемът обаче е, че доста често това се прави формално, 
повърхностно, на едно твърде елементарно, първосигнално, без да се влагат 
душа и отговорност, без да се дешифрира смисълът на този процес. И без да 
се осмисля неговата логика. Именно за логиката ще говоря в следващите 
редове. 
 
 Логика като аксиоматично, парадигмално понятие 
 Когато се говори за търсенето на логика при изучаването на даден обект, 
се има предвид съществуването на определени закономерности, принципи на 
изграждане и развитие на този обект, някакъв смисъл и предназначение, които 
определят неговото съществуване. Важното е да се разбира, че отделните 
подсистеми и елементи на системата не се самоорганизират стихийно, просто 
така, както се получи, а това става по силата на присъщи на тази система 
закономерности и приоритети. 
 Логиката присъства във всяка система, във всеки процес, във всичко 
живо и жизнено, което ни обгражда и заобикаля. Още древните стоициLXXI са 

 
LXXI Стоицизъм — философско течение, възникнало в края на ІV век пр.Хр., според което философията е средство за 
добиване на мъдрост, на умение да се живее, като щастието е в съобразения с природата живот, в свободата от 
страстите, в спокойствието на духа, в лишеното от емоции следване на свободата. 
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знаели, че нашият свят носи в себе си и се подчинява на един рационален ред, 
организиран от и обясним чрез „проникващия във всичко оформящ разум 
(ЛогосLXXII), един вид природен закон, всеобща причина и вътрешна 
необходимост-предопределеност, която свързва нещата във вселената и 
поражда състоянието на всеобща проницаемост и хармония”127 и че „нашата 
сила да разсъждаваме [...] е „искра” или къс от божествения Логос, който 
изпълва Вселената и властва над нея”128. А забележителният римски 
император и философ Марк Аврелий (Marcus Aurelius, 121—180) казва: „Всички 
неща са вплетени помежду си, връзката им е свещена и помежду им никое не е 
чуждо на друго, защото са подчинение и същевременно съграждащи реда на 
един и същи свят”129. 
 Единствено изучаването и дори разгадаването на присъщата на 
системата логика дава възможност да се анализира и разбере начинът по който 
системата функционира, както и да се извърши прогнозиране на пътищата, по 
които тази система може да поеме, включително и да се направи максимално 
възможното да се поеме по траектория, която в голяма степен отговаря на 
интересите на системата. Нека да добавя, че прогнозирането на бъдещето 
затова е възможно по принцип (тук говоря за научно прогнозиране и 
отгадаване на бъдещето, а не за уникални способности като тези на Баба 
Ванга), защото една немалка част от семената на това, което ще се случи в 
бъдещето са посети в миналото и настоящето и затова немалко от корените на 
бъдещите събития са именно в миналото и настоящето. Освен това 
поведението на индивидите и общностите от индивиди в настоящето 
подсъзнателно, несъзнателно или съзнателно „калкулира” бъдещето, т.е. ние 
живеем днес и с мисълта за утре, държим се така, постъпваме така, вземаме 
решение така, че да постигнем по възможност по-добро или по-различно 
бъдеще от онова, което би се случило, ако не направим нещо и се оставим 
събитията да ни носят като бурен поток със сляпата си сила. 
 Основните методи на сценарийно прогнозиране и стратегическо 
проектиране са на алтернативните сценарии и на алтернативните бъдещи 
състояния. И двата способа са базирани именно на осмислянето на логиката, 
вградена в системата и определяща нейното функциониране. 
 При метода на алтернативните сценарии (опиране на настоящето — 
откъде тръгваме и по кой път да тръгнем) на базата на развитието на 
системата в миналото и настоящето и на изучаването на външната и вътрешна 
среда, се очертават възможните алтернативни сценарии (траектории) за 
развитие на системата в бъдеще, тръгвайки от дадено начално състояние в 
избран начален момент от време. Паралелно с това се определя набор от 
критерии, по който да се оценят тези алтернативни сценарии (пътища) и да се 
избере оптималният от тях, т.е. най-добрият възможен сценарий (траектория, 
път). Ако наборът от критерии е подбран рационално, то оцененият чрез него 
като най-добър сценарий ще отведе системата в един краен момент от време 
(напр. след 10 или 20 години) в най-доброто възможно за нея крайно 
състояние. Така от гледна точка на началното състояние на системата се прави 
прогноза за нейното крайно състояние в определен момент от бъдещето, до 
което тя ще достигне по оптимално възможния сценарий. И ако системата 
наистина се окаже в това крайно състояние в крайния момент от време (след 10 

 
LXXII Логос — в древногръцката философия обозначава всеобщата закономерност в света — такова например е 
схващането на Хераклит (около 544 г. пр.Хр.—около 483 г. пр.Хр.); при идеалистите (т.е. философите, според които 
първични са съзнанието и духът, а вторични — битието и материята) логосът е „абсолютната идея”, при Платон (около 
427 г. пр.Хр.—347 г. пр.Хр.) — световният разум, при християните — Иисус Христос. 
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или 20 години), то е направена една много достоверна прогноза, при това с 
намиране на най-добрия сценарий за развитие на системата! С други думи, 
входните величини тук са началното състояние, началният и крайният момент 
от време.. Траекторията, която се определя чрез оптимизиране на базата на 
набор от критерии, е най-добрият сценарий. Изходната (неизвестната) 
величина, която се получава, е крайното състояние. 
 При метода на алтернативните бъдещи състояния (опиране на 
бъдещето — къде искаме да отидем и по кой път да стигнем до него) на базата 
на развитието на системата в миналото и настоящето и на изучаването на 
външната и вътрешна среда, се очертават алтернативни крайни (целеви) 
състояния, в които системата, тръгвайки от дадено начално състояние в 
начален момент от време, може да се окаже в един бъдещ краен момент от 
време (напр. след 10 или 20 години).  Отново паралелно с това се определя 
набор от критерии, по които да се оценят тези възможни крайни (целеви) 
състояния и да се избере оптималното от тях. Ако наборът от критерии е 
подбран рационално, то чрез него ще бъде оценено най-доброто крайно 
(целево) състояние в крайният момент от време. От възможните сценарии, 
които отвеждат системата в най-доброто крайно състояние в крайния момент от 
време, се избира най-добрият сценарий. Така от гледна точка на началното 
състояние на системата се прави прогноза за оптималното нейно крайно 
(целево) състояние в определен момент от бъдещето и за сценария, по който 
тя ще достигне до него. И ако системата наистина се окаже в това крайно 
състояние в крайния момент от време (след 10 или 20 години), то ние сме 
направили една много достоверна прогноза, при това с намиране на възможно 
най-доброто крайно състояние на системата! С други думи, входните величини 
тук са началното състояние, началният и крайният момент от време. 
Величината, която се определя чрез оптимизиране на базата на набор от 
критерии, е най-доброто крайно (целево) състояние. Изходната (неизвестната) 
траектория, която се получава, е сценарият, довеждащ системата в крайното 
състояние. 
 Като по-висша фаза на системното и процесното мислене, 
логическото мислене, търсенето на логиката, на която е подчинено 
функционирането на социалните системи, често е „забравяно”, недооценявано 
и пренебрегвано. У всеки от нас има най-малкото зрънца, количествени, ако не 
качествени способности за логическо мислене, но тяхното развитие е свързано 
със сериозни интелектуални усилия, с обучение, с образоване. Ненапразно 
Логика е една от най-сериозните научни области. И нещо повече, тя е 
мултидисциплинарна и изисква постоянно разширяване на общата култура. 
Човекът се отличава от другите живи същества по това, че логическото 
мислене при него не е само „мислене” в кавички (т.е. инстинктивно), но и 
мислене без кавички (т.е. сложен процес на анализ на възможните алтернативи 
и вземане на решение за оптималната от тях). 
 Логиката еволюира под въздействието на промените в системата и 
процеса — това е неизбежно, то е „логично”.  Сами по себе си усилията да се 
промени логиката се отплащат (ако не са в грешна посока и с погрешни 
приоритети), защото имат значим ефект върху цялата Система. Логиката е 
най-тясно свързана с изграждането на култура за управление на 
рисковете и сигурността. Може да се каже, че тази култура трябва да се 
вгради преди всичко в логиката, по която функционира живият и жизнен 
организъм „Система”.  
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 Да вземем нормалното функциониране на демократичните процеси. 
Удивително е как някои неразумни общества през определени периоди 
постоянно повтарят едни и същи грешки, заблуди, илюзии (например, както в 
България, през четири години ние тръгваме след поредния спасител, за да се 
окажем накрая пред разбитото корито на пропилените надежди). А това е така, 
защото индикация за липсата на логическо мислене у неразумните общества е 
непрекъснатото задаване на въпроса: „Какво се случва?”, докато разумните 
общества задават характерния за логическото мислене въпрос: „Защо се 
случва?”.  
 По-горе разгледах накратко отличието между Запада и Изтока по 
отношение на схващането за Времето. Но между Запада и Изтока има 
значителни отлики и в отношението им към религията. За да разкрие тези 
различия, германският философ и социален психолог Ерих Фром (Erich Fromm, 
1900—1980) тръгва от логическите конструкции на великия Аристотел, в 
основата на които са трите закона:  

 Закон за тъждеството — „А е А”. 

 Закон за противоречието — „А не е А”. 

 Закон за изключеното трето — „А не може да бъде А и не-А, не 
може да бъде нито А, нито не-А”130. 

 Западният начин на мислене е проникнат от Аристотеловата логика, 
която, както се вижда, отхвърля като безсмислено самото твърдение, че Х може 
бъде едновременно и А, и не-А.  
 На Изток обаче е приета друг тип логика — Парадоксалната, при която Х 
може да бъде едновременно и А, и не-А (позитивно твърдение, срещащо се 
във философията на даоизмаLXXIII) или Х не може да бъде нито А, нито не-А 
(негативно твърдение, срещащо се в индийската философия)131.  
 
 Абстракция като аксиоматично, парадигмално понятие 
 Според различни определения за „абстракция”, това е съответно: 

 — извличане на базисната същност на едно понятие, отстраняване на 
всякаква зависимост от реални (конкретни) обекти, с които това понятие е било 
(или би могло да бъде) свързано, обобщаване на това понятие, така че то да 
може да има приложения във или да характеризира други абстрактни описания 
на еквивалентни явления; 
 — процес или израз означаващ някакво отвлечено, ирационално понятие 
или фикция [...] особена форма за опознаване на действителността; 
 — игнориране в познавателния процес на несъществените страни, 
свойства и връзки на обекта, за да се отделят и анализират неговите най-
съществени, закономерни признаци [...], теоретическо обобщаване, като 
резултат от това игнориране; 
 — теоретическо обобщаване, чрез което се отразяват основните 
закономерности на изследвания обект или явление и се прогнозират нови, 
неизвестни закономерности; 
 — резултат от разкриването на все по-съществени свойства на 
предметите и явленията чрез техните връзки и отношения; 

 
LXXIII Даоизъм — китайско традиционно учение с елементи на религия и философия, което проповядва хармония във 
всичко, представена от съюза между безпорядъка и законността, отрицателното и положителното, земята и небето 
чрез символите Ин и Ян; предполага се, че негов основоположник е китайският философ Лао Дзъ (живял през VІ век 
пр.Хр.). 



 61 

 — създаване на обобщена представа за обекта или явлението, чрез 
отстраняване на частичните и странични отклонения, извличане на общите 
свойства на изучаваните обекти или явления; 
 — трансформиране на разбирането за отделните елементи на системата 
или свойства на обекта в по-обща идея, която се базира на знанието за тези 
елементи или свойства, но се разграничава от всеки един конкретен елемент и 
всяко едно конкретно свойство; 
 — процес, при който се създава ново (по-висше) понятие на базата на 
някакво множество от буквални („реални”, „конкретни”) обекти и явления, 
имащи определени общи свойства, при което тези общи свойства присъстват в 
новото понятие, но не изчерпват цялото му съдържание [...], понятие, което се 
явява едно ниво или една степен по-високо, т.е. обобщаващо по отношение на 
всички подчинени нему понятия, свързвайки ги в обща група, област или 
категория. 
 Преимуществата на абстрактното мислене са в три насоки: 

 то позволява да се направят връзки и аналогии с други системи и 
области на анализ; 

 чрез него постигнатите резултати в една система или област могат да 
подскажат възможните резултати в друга система или област на 
анализ; 

 при него използваните подходи, методи и технологии за анализ на 
една система или област на анализ могат да бъдат прилагани в друга 
система или област на анализ. 

 
 Абстрактното мислене е присъщо само на човека — само той може да се 
освободи от пълната зависимост, от обсебеността от сетивата си и да мисли 
релационноLXXIV, т.е. да изолира взаимни връзки и взаимни зависимости и да ги 
разглежда в тяхното абстрактно отношение132. Другите живи организми нямат 
такова мислене, при тях мисленето е винаги буквално, конкретно, ситуативно. 
Абстрактното мислене оперира с образи, обобщения, метафори (т.е. 
абстракции) за разлика от конкретното мислене, което оперира с конкретни 
факти, обекти и явления. Главното съдържание и основният израз на 
абстрактното мислене са символите. Навярно именно поради това германският 
философ Ернст Касирер (Ernst Cassirer, 1874-1945) нарича символите 
„абстрактни имена” и пише, че „вместо да характеризираме човека като 
мислещо животно, ние би трябвало да го дефинираме като символно животно 
(animal symbolicum)133. 
 Над дълбокия, свързан със самото разбиране на човешката същност и 
човешкия интелект, проблем за абстрактното мислене са разсъждавали едни от 
най-големите умове на нашия свят. Сред тях например е Св. Тома Аквински 
(Thomas Aquinas, 1225—1274), който се съизмерва  по величие като философ и 
теолог със самия Свети Аврелий Августин. Св. Тома възприема 
перипатетическияLXXV принцип, че „в разума няма нищо, което преди това да не 
е било в сетивата”, защото е очевидно, че чрез сетивата ние постигаме 
началното свое, непосредствено познание. Но заедно с това той приема и друг 
тезис на аристотеловата школа — „знание има  само за общото”, защото 

 
LXXIV Релация — съпоставяне, установяване на отношения или зависимости между елементи, обекти, множества от 
елементи или обекти. 
LXXV Перипатетици — ученици и последователи на гениалния древногръцки мислител Аристотел, неговата философска 
школа и учението му за научно обяснение на света, чието название идва от навика на великия философ да се 
разхожда с учениците по време на философските си занятия. 
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човешкото знание не може да има за цел единствено схващането на 
конкретното материално съдържание на предмета, а се стреми да постигне 
неговата обща нематериална форма, в противен случай то така и ще си остане 
заключено в сферата на сетивността, без да може да излезе от границите на  
индивидуално съществуващото.  
 Тъй като, както пише Цочо Бояджиев, „общото не съществува в чист вид 
в сътворените неща [...], [а] е тяхната вътрешна форма и тази форма следва да 
бъде извлечена от тях, да бъде абстрахирана от индивидуалния си носител”, то 
е логично да се предположи, че „описанието на познавателния процес [...] 
трябва да ни представи конкретната „механика” на прехождането от сетивното 
възприятие на вeщтa към интелектуалното постигане на нейната същност” и 
именно абстракцията ни предоставя механизма на това прехождане, тя е 
„способността на интелекта да обособява и забелязва във вещта единствено 
онова, което конституира нейната същност, без да обръща внимание на 
индивидуалните и особености. В акта на абстрахирането предоставеният от 
сетивата на разума „сетивен вид” се преобразува в умопостигаем, сиреч 
същностен и общ”134 [курсивът мой, Н. Сл.]. Инструментът, който ни позволява 
да се домогнем по този начин от отделните неща, получени чрез сетивата до 
общото и така да получим цялото знание за него, е нашият интелект и той 
постига това най-вече поради своята нематериална същност135. 
 Абстрактните понятия (за разлика от конкретните) не са привързани към 
определен и обвързващ контекст, затова те могат да прекрачват през 
границите на предметността и буквалността при осмислянето на конкретни 
процеси или ситуации и да намират техните общи свойства и тенденции с други 
процеси или ситуации. Заедно с това, обаче, тази подвижност, размитост на 
границите на абстрактните понятия поставя въпроса, как те да бъдат свързани 
с конкретните процеси и ситуации, така че да отразяват, макар и в синтезиран 
вид, тяхната същност, а не да „висят” откъснати от реалността и по този начин 
да губят своята функционалност и приложимост. Защото, както подчертава 
Джонатан Търнър (Jonathan Turner), „абстрактното понятие демонстрира своята 
полезност само тогава, когато то е приложимо към конкретния емпиричен 
проблем, с който са се сблъскали изследователите; в противен случай 
понятията си остават откъснати от процесите, за чието разбиране те са 
призвани да помогнат на изследователя”. Ето защо според него абстрактните 
понятия трябва да бъдат съпътствани от съответни формулировки, известни 
като операционални определения и представляващи групи от процедурни 
инструкции, указващи на изследователя как да анализира в реалния свят 
явленията, обозначавани с абстрактните понятия. Само с помощта на тези 
определения може да се реши проблемът за връзката на абстрактните понятия 
с емпиричните събития. За да може обаче чрез абстрактни понятия, да бъде 
обхванат колкото се може по-широк кръг от емпирични събития, трябва 
съответно да се разполага и с максимално подробен набор от операционални 
определения, всяко от които описва методи за отделяне на определената 
ситуация или събитие, които се съдържат в понятието. Колкото повече 
операционални определения се прилагат към едно или друго абстрактно 
понятие, толкова е по-вероятно, че това понятие ще бъде полезно на възможно 
най-голям брой изследователи, опитващи се да осмислят сложните механизми 
в света на емпирическите събития. С други думи, абстрактните понятия са 
строителните блокове на теорията и най-голямо значение за тази теория имат 
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онези от тях, които не са привързани или са възможно най-слабо привързани 
към времевите и пространствените рамки136. 
 Както казах по-горе, абстракцията означава да се откъснем от 
конкретиката и емпириката. Тя означава да не се ограничаваме само с 
буквалните, симулационни и имитационни подходи, с използването на щампи, с 
разчитането на рутината, традицията, инерцията. Това би ни позволило с 
помощта на различни интуитивни, експертни, математически и други методи, 
чрез креативно мислене и чрез симетрия и асиметрия, чрез аналогия, 
хомология  или хомоморфизъм  и т.н. да се трансферират знания, процеси, 
процедури, практики от други организации. 

Когато говоря за хомология, ще дам пример как, да речем, в живата 
материя може да има два органа със сходен строеж, които изпълняват 
различни функции, напр. опашката при кучето и опашката при маймуната. И ако 
ние мислим конкретно, а не абстрактно, то тогава можем да решим, че след 
като за красота, поради криво разбрана естетика, опашката на кучето се 
отрязва, би било добре да отрежем и опашката на маймуната. Но за разлика от 
опашката на кучето, която малко или много е атавизъмLXXVI, опашката на 
маймуната е част от нейния вестибуларен апарат. Ето защо, отрязвайки я, ние 
ще получим маймуна-куче, която може да подскача по земята, но не и да се 
катери по дърветата. Но ако ние разсъждаваме абстрактно, а не буквално и 
познаваме различните функции на органа „опашка”, тогава никога не бихме 
отрязали опашката на маймуната. 

 Може да се направи подобно разсъждение по отношение на специалните 
служби. В скандинавските държави (Норвегия, Дания, Швеция, да добавим към 
тях и Финландия) съвсем разбираемо могат да бъдат закрити регионалните 
разузнавателни и контраразузнавателни отдели. Там те са като опашката на 
кучето, т.е. до голяма степен атавизъм (затова могат да бъдат „отрязани” — 
закрити или силно минимизирани), защото какво толкова може да налага 
примерно Норвегия да разузнава срещу Дания или Швеция да контраразузнава 
срещу Финландия... И ако ние, в България, действаме буквално, а не 
абстрактно, то можем да закрием регионалните си разузнавателни и 
контраразузнавателни отдели. Само че Балканският полуостров не е 
Скандинавският полуостров! Тук регионалните и контраразузнавателните 
отдели са като опашката на маймуната, т.е част от вестибуларния апарат на 
държавата. И отрежем ли ги, държавата губи ориентация, може само да пълзи, 
да върви слепешката и да загуби чувствителност по отношение на реалните 
регионални рискове. Част от слабостта на българската външна политика и 
политика за сигурност и отбрана произтича именно от занемаряването на 
регионалното разузнаване и контраразузнаване за сметка на разпиляване на 
ресурси и усилия в региони, които нямат практическа значимост за 
националната ни сигурност (напр. в Централна Азия).  

А когато говоря за хомоморфизъм, ще дам пример как в живата материя 
може да има два органа с различен строеж, които изпълняват сходни функции, 
напр. белият дроб при човека и хрилете при рибата. И ако ние мислим 
конкретно, а не абстрактно, то тогава можем да решим, че след като човекът 
диша с бял дроб, то и рибата диша с бял дроб и напразно да търсим в нея 
подобен орган. Но ако ние разсъждаваме абстрактно, а не буквално, и 

 
LXXVI Атавизъм — орган (свойство, признак) у човек, животно или растение, който е имал съществено значение за 
прародителите, но загубил това си значение за по-новите поколения в процеса на еволюция; връщане към нещо 
отживяло; отживелица.  
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познаваме функцията „дишане”, то тогава в рибата веднага бихме открили 
хрилете, чрез които тя осъществява тази функция. 
 Като разсъждение в тази насока отново мога да посоча случай от 
действителността. В някои европейски държави Следствието не е към 
изпълнителната власт (в МВР), а е част от Съдебната власт. Когато аз бях в VІІ 
Велико народно събрание (1990—1991) и ХХХVІ Обикновено народно събрание 
(1991—1994), някои европейски експерти ни заявяваха, че ние няма да 
постигнем никакви успехи в борбата с престъпността, докато Следствието е в 
МВР. Добре, извадихме Следствието от МВР и го прехвърлихме (като 
затвърдихме това чрез Конституцията) към Съдебната власт. Минаха десетина 
години, аз вече бях секретар по националната сигурност на президента. И 
тогава европейски експерти ни заявяваха, че ние няма да постигнем никакви 
успехи в борбата с престъпността, докато Следствието е ... в Съдебната власт! 
Добре, но вече не беше толкова лесно да върнем отново Следствието към 
Изпълнителната власт, защото това можеше да стане само чрез свикване на 
ново Велико народно събрание и промяна на Конституцията, тъй като само 
Великото народно събрание, в съответствие с член 158, точка 3 от 
Конституцията, „решава въпросите за промени във формата на държавно 
устройство и на държавно управление”. Това наложи прилагането на 
палиативни (и обричащи на парализа или най-малкото на ниска ефективност на 
институциите, ангажирани в борбата с престъпността) мерки, като създаването 
в МВР на дознателски апарат, докато изключително добри следователи или се 
преквалифицираха в адвокати, съдии и прокурори, или (една малка част от тях) 
фактически бездействат по синекурен начин в Националната следствена 
служба. 
 Връщайки се към примера с белия дроб в човека и хрилете в рибата, ние 
не си дадохме ясна сметка какво значи функцията „дишане” в борбата с 
престъпността. И понеже някъде в Европа, образно казано, „дишаха с хриле”, 
т.е. там Следствието е в Съдебната власт, ние също решихме „да дишаме с 
хриле”. А у нас като традиция, практика, умения, опит, „дишането бе с бял 
дроб”, т.е. Следствието е в Изпълнителната власт. Ние унищожихме този „бял 
дроб”, не можахме да се научим „да дишаме с хриле”, сега си пришиваме 
„изкуствен бял дроб” и се чудим защо се задъхваме в борбата с престъпността, 
защо не ни стига въздуха, защо „издишаме” и изнемогваме. Така е, когато се 
мисли не абстрактно, а буквално, когато буквално се прилагат чужди модели, 
само защото някъде (в Европа или в САЩ) било така, та и у нас трябва също да 
бъде така... 
 За жалост, абстракцията често отсъства в „комплекта” познания и в 
нивото на амбиции у хората, заети с управление на системата ни за 
национална сигурност. Или ако я има, тя е свързана с копиране или 
присвояване на някакво тип know how от партньорски (или конкурентни) 
системи. Тук става дума за нещо много повече — за „вдигане на глава” от 
рутинните задачи; за преборване на инерцията и с навика, със „зависимостта от 
поетия път”; за отделяне на важното от маловажното; за откъсване от 
мисленето, че нещата са ясни, че така са се правили някъде и така ще се 
правят у нас. 
 Трябва да се осъзнае, че абстрактното мислене е много по-
сложно от системното, процесното и логическото мислене. И ако 
системното и процесното мислене са свързани с формата в която „бива 
биващото”137, т.е. формата, в която протичат и се случват, осъществяват се и 
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се развиват нещата, явленията, субектите и обектите в живата (и жизнената) 
материя, то логическото и абстрактното мислене са свързани със 
съдържанието на „биването на биващото”, т.е. със съдържанието на 
протичането и случването, на осъществяването и развитието на всички неща, 
явления, субекти и обекти в живата (и жизнената) материя. А докато формата е 
видима, зрима, а значи много по-лесна за възприемане и осмисляне, то 
съдържанието трябва не само да се съзре, но и да се постигне, да се вникне в 
него. Това най-вече прави логическото и абстрактното мислене много по-
сложни и далеч по-специфични.  
 И ако при логическото мислене се съвместяват подходите на емпириците 
(т.е. тези философи, които смятат, че сетивата са изворът на познанието) с 
подходите на рационалиститеLXXVII (т.е. философите, които смятат, че разумът 
е изворът на познанието)138, то абстрактното мислене вече е изцяло 
интелектуалното царство на рационализма, разсъдъчността и разума; при него 
напълно се оправдава твърдението на Аристотел, че човекът не само е 
политическо (социално) животно (Zoon Politikon), но и рационално животно 
(Zoon Logikon). 
 Така че абстрактното мислене е висша форма на човешкото мислене. За 
жалост или за щастие (зависи от гледната точка), то като първоначална 
даденост е само в зародиш и е едва-едва развито у отделния индивид, по-
скоро го притежаваме като наклонност, като склонност към подобна системна 
мисловна дейност и затова за да бъде развито и постигнато е нужна огромна 
работа, необходими са самодисциплина, извървяване на значителна част от 
когнитивния цикъл „факти—информация—знание—познание”, непрекъсната 
интелектуална дейност, изучаване на различни чужди модели и практики и 
творческото им прилагане у нас, с отчитане на традициите и националния опит. 
За жалост, маргинализирането на огромни слоеве от населението от една 
страна и претоварването с факти, с полу- и псевдоинформация водят до 
странния и тъжния факт, че във времето на информационното общество и 
високите комуникационни технологии огромен брой хора си живеят и изживяват 
живота си без да изпитат потребност от абстрактно мислене и без да развият 
поне елементарна способност да мислят абстрактно. 
 Абстрактното мислене без съмнение и наистина е своеобразен апотеоз 
на мисленето, то се надгражда над системното, процесното и логическото 
мислене. Не всеки мениджър на сигурността (лична, групова, фирмена, 
национална) може да управлява като използва абстрактно мислене, но би било 
фатално, ако той управлява напук на абстрактното мислене и в пълен разрез с 
него, т.е. управлява първосигнално, по интуиция по метода „проба—грешка”, 
като сутринта възнамерява да прави едно, на обяд — второ, вечерта — трето, 
при което това, което той заявява, че възнамерява да прави вечерта, е коренно 
противоположно едновременно на това, което той заявява, че възнамерява да 
прави сутринта, и на това, което той заявява, че възнамерява да прави на обяд! 

В теорията на системите има една изключително важна и принципно 
същностна теорема — колкото повече една система взема решенията си „по 
интуиция” (т.е. без да отчита началните и граничните условия и промените в 
средата по време на самия процес) или по внушение (натиск) отвън, толкова 

 
LXXVII Рационализъм — направление във философията и теорията на познанието, съгласно което основа на познанието 
е разумът; човешкото знание се базира на дейността на разума, без помощта на сетивата или чрез постигане на 
истини, отиващи отвъд данните на сетивата. 
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повече нараства вероятността, тя да вземе решение с разрушителни за самата 
нея последици.  

 
 В тази глава разгледах четирите фундаментални понятия, които са 
вградени в основите не само на съвременната наука за сигурността, но и по 
принцип на всяка съвременна наука — Система, Процес, Логика и 
Абстракция. По един или друг начин те са се превърнали в централен акцент, 
в главен фокус на изследванията по изключително широк кръг от проблеми, до  
такава степен, че вече не е възможно без тях, без тяхната практически 
неизчерпаема познавателна сила да се постигат тайните на нашия свят — свят, 
който така пестеливо разкрива нови и удивителни черти от същността си и 
наистина ни кара да възкликнем като Алвин Тофлър (Alvin Toffler): „Необходимо 
е да осъзнаем, че всички ние сме част от фантастична космическа шега и все 
пак да се чувствуваме велики в нея”139. Сега вече мога да затворя кръга от 
парадигмални, аксиоматични понятия, върху които се въздига храмът на 
науката за сигурността, като разгледам и останалите четири такива базисни 
понятия — Интерес, Конфликт, Сила и Сигурност. 
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ВТОРА ГЛАВА 
Интерес, Конфликт, Сила и Сигурност 

като парадигмални, аксиоматични понятия 
 
 
 

Пабло: 
— Аз съм за това, от което всички ще имаме полза и да сме в 
безопасност. 
— Безопасност ли? — викна жената на Пабло. — Няма 
такова нещо. Толкова са много тия, дето търсят сега 
безопасност тук, че това вече става опасно. Търсиш 
безопасност, а пък губиш всичко. 
— Има безопасност — настоя Пабло. — Дори като се 
излагаш на опасност, трябва да знаеш какви рискове поемаш 
— това е то безопасността. Както бикобореца, който знае 
какво прави, не поема излишен риск и е в безопасност. 
— Докато рогата го разпорят — каза горчиво жената. 

Ърнест Хемингуей, „За кого бие камбаната” 
 
 
 
 В тази глава ще се спра на втората група (надстройката, 
суперструктуратаLXXVIII) от четири парадигмални, аксиоматични понятия — 
Интерес, Конфликт, Сила, Сигурност. 
 Ако първата група парадигмални, аксиоматични понятия (Система, 
Процес, Логика и Абстракция) са фундаментът на всяка съвременна наука (и 
на науката за сигурността в частност), то тази група понятия са най-важните, с 
които оперира конкретно науката за сигурността. Те са парадигмални, 
аксиоматични, именно защото без тях не e възможно да се изгради цялата 
смислова архитектура и философската същност на тази наука 
 При употребата на тези понятия, обаче, се виждат две крайности. От 
една страна, взети сякаш от самия живот, те изглеждат очевидни на интуитивно 
равнище и често се използват без пояснения, като подразбиращи се. От друга 
страна, години наред нови и нови автори дават собствени дефиниции за тях, 
броят на които в отделни случаи е необозримо голям (достатъчно е да се 
изпише в търсачката Google „определения за сигурност” и всеки може да се 
убеди, че започва една своеобразно наддаване — имало над 100, над 200, над 
300 различни определения, което си е чиста проба абсурд, лекокавалерийска 
атака върху позициите на сериозната наука!). 
 И двете крайности обаче имат съществена слабост — те „консервират” и 
опростяват идеята за всяко едно от четирите понятия. Така тези понятия се 
оказват само или главно онова, което всеки от нас не се съмнява, че те са —
кой не знае интуитивно или на битово равнище какво е това „интерес”, или 
„конфликт”, или „сила”, или „сигурност”!? Но по този начин изчезва напълно 
дебатът — доколко тези понятия са наистина това, за което те биват мислени; 
загубва се анализът на тяхната същност; намалява се възможността четирите 
понятия да бъде погледнати и осмислени от повече страни; остават 
недокоснати цели съдържателни пластове; пропада усещането за 
взаимозависимост помежду им; изтънява връзката им с важни сфери на 
социалните отношения, опит, памет и дейност. Затова далеч по-ефективни са 

 
LXXVIII Суперструктура — група, комплекс от взаимосвързани елементи, която се надгражда върху инфраструктурата и 
обезпечава функционирането на системата. 
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други подходи, които търсят „златното” сечение между двете крайности, 
обсъждат понятията, особено ключовите, от различни, понякога парадоксални 
гледни точки и така постигат неочаквани нюанси, задълбочаващи разбирането 
за тези понятия.  

В работните определения, които ще приведа по-нататък, интересът е 
целта, конфликтът — механизмът, силата — средството, сигурността — 
резултатът. 
 Интересът е импулсът, тласкащ чрез „свещения егоизъм на нациите” 
участниците в международните отношения към вечно движение, което само на 
пръв поглед изглежда брауновоLXXIX. Всичко в тези отношения е центрирано 
около и фокусирано в интересите на различните субекти актори глобалните, 
континенталните, регионалните и националните процеси. Защитата на 
жизненоважните (и не само такива) интереси е главната цел на тези актори на 
международната сцена. 
 Конфликтът е другото име на международните отношения. Той е 
механизмът за най-ефективното отстояване на интересите на техните  субекти 
актори — във, със и чрез него различните субекти актори налагат интересите 
си. Конфликтът е отношение между двама или повече актори на 
международната сцена, възпроизвеждащо в остра форма лежащите в основата 
на това отношение противоречия между тях140. 
 Силата е ключът, главният аргумент, основното средство в 
международните отношения. Тя определя относителната тежест и съответно 
„цената” на различните субекти актори на международната сцена. 
Инвестициите, които всеки актор прави в своята сила е с много висока 
възвращаемост, а подценяването на значението на силата дори в днешно 
време води до маргинализиране и пренебрежимо малка роля на този, който си 
е позволил подобна стратегическа илюзия. 
 Сигурността е критерият, измерителят, индикаторът за успешното или 
неуспешното участие на различните субекти актори в международните 
отношения. Тя е основният мотив, смисълът на действията (и бездействията) 
на тези актори на международната сцена. Сигурността е главната стока, която 
се търгува на пазара на международните отношения. Именно затова 
американският учен Джон Херц (John Herz, роден като Hans Herz, 1908—2005) 
разглежда тези отношения като „security game” — игра на [за] сигурност141. 
 Целта на тази монография е да потърси допълнителни пътечки именно 
към това пардигмално, аксиоматично понятие „Сигурност”, с надеждата, че така 
ще допринесе за осъзнаването колко сложно, изменчиво, важно и потребно е 
то. Но преди да стигна до същността, смисъла и съдържанието на Сигурността, 
трябва да анализирам предшестващите го други три парадигмални, 
аксиоматични понятия от суперструктурата на науката за сигурността — 
Интерес, Конфликт и Сила.  
 
 Интерес като аксиоматично, парадигмално понятие 
 В редица области на науката (психология, политология, социология, 
антропология и други), определението, което се дава за „интерес” обикновено е 
в следния дух: „Интересът е осъзната потребност”. 

 
LXXIX Брауново движение — безпорядъчно, хаотично, случайно движение на микроскопични твърди частици, прашинки, 
зрънца (браунови частици), впръснати в течност или газ, открито през 1827 г. от шотландския ботаник Робърт Браун 
(Robert Brown, 1773—1858). 
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 Потребностите могат да се разглеждат като нужди от нещо, необходимо 
за поддържане на жизнената дейност на организма, индивида, социалната 
група и обществото като цяло. Те са вътрешният подбудител, спусков фактор 
за биологическата и социалната активност. Потребностите отразяват 
взаимната връзка на субекта и условията за неговата дейност и се проявяват в 
неосъзнатите влечения и осъзнатите мотиви за поведение142. 
 Ето какво пише Елгиз Поздняков (Эльгиз Поздняков): „Процесът на 
осъзнаване на социалните потребности е именно процесът на формиране на 
интересите на хората. Ако потребността съществува обективно [...], то 
интересът е субективният израз на обективно съществуващите потребности. 
Като стимул за дейността служи не просто потребността, а осъзнатата 
потребност, т.е. потребността, оформила се като интерес [...]. Интересът е не 
просто обективна потребност, а субективен израз на обективните 
потребности”143. 
 В науката за сигурността обаче на края на това определение за интереса 
като осъзната потребност се слага не точка, а запетая и то продължава по 
следния начин: „Интересът е осъзната потребност, намираща се високо в 
скалата на приоритетите”. Това е така, защото науката за сигурността не 
изучава (не се интересува от) всички възможни потребности, а само от тези, 
които са с висока степен на важност и приоритет за системата. 
 Ако потребностите трябва да бъдат удовлетворени и по отношение на 
тях това е максималното, към което се стреми съответният обект, то 
интересите се насочват не просто към своето възможно най-пълно 
удовлетворяване, а към социалните институти, учреждения, норми на 
взаимоотношения в обществото, от които зависят условията за нормален живот 
и активна дейност на хората (разпределение на ценностите и благата)144. В 
този смисъл потребностите имат преди всичко биологическа доминанта, а 
интересите — главно социална доминанта.  Впрочем, аз ще продължа да 
използвам понятието „система”, за да не изреждам изрично „индивид”, 
„общност”, „организация”, „общество” и т.н. 
 Както пояснява Ерих Фром (Erich Fromm, 1900—1980), основният смисъл 
на думата „интерес” „се съдържа в латинския корен inter-esse — „съм вътре 
[или] сред нещо”145. Видният френски философ и литератор Клод Хелвеций 
(Claude Helvétius, 1715—1771) пише, че „ако физическият свят е подчинен на 
закона за движението, то духовният свят е не по-малко подчинен на закона на 
интереса” и затова нарича интереса „всесилен вълшебник, променящ в очите 
на всички същества всеки предмет”. За великия германски философ Георг 
Вилхелм Фридрих Хегел (Georg Wilhelm Friedrich Hegel, 1770—1831) интересът 
е „страст, без която нищо не се е осъществявало”146,147. 
 Човекът, например, има много осъзнати потребности, но повечето от тях 
са по-скоро надежди, желания, илюзии, заблуди, мечти, защото той не прави 
нищо или поне достатъчно, за да ги удовлетвори и реализира. Аз имам 
осъзнатата потребност да работя като учен в Холандия и да чета лекции в 
някой местен университет, например в Грьонинген, с който ме свързват 
позитивни емоции и интелектуални преживявания. Имам тази осъзната 
потребност, защото съм се убедил с очите си колко добре е заплатен и колко 
възможности за развитие и творчество имат един доцент или професор в 
Грьонинген. Но ако не правя нищо, за да реализирам тази осъзната потребност, 
т.е. ако не изпращам свои CV-та до холандски университети, ако не предлагам 
свои курсове лекции, ако не търся подкрепата на холандски колеги и 
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препоръките на многобройни научни приятели из Европа, то значи осъзната ми 
потребност да преподавам в Холандия е моя мечта или несбъднато желание, а 
не интерес. 
 Интересът е индикация, знак, символ на живостта на системата. 
Наличието на интереси е необходимото условие една система да е жива. 
Система, която няма интереси, не е жива в социален смисъл, а само в 
биологически — тя потребява, отделя, но всъщност никой не я забелязва, не се 
интересува от нея, никой не се съобразява с нея и не я уважава, а най-много да 
се опита да я погълне или унищожи. 
 Ще обърна внимание на следното — току-що казах, че това една система 
да има интереси е необходимото условие тя да е жива. Необходимото, но не 
достатъчното условие! Достатъчното условие една система да е жива е тя да 
се бори за осъществяването на своите интереси. Тогава тя е не просто жива — 
тя е жизнена. Защото система, която не желае да е жива или да се бори да е 
жива, е просто неотличима от неживата система. Смисълът да си жив и жизнен 
е да желаеш да живееш и да се бориш да живееш. А да си жив и жизнен, това 
извън биологичния смисъл означава не само да потребяваш и отделяш, а да 
имаш интереси. Да се бориш да си жив, означава да се бориш за защитата и 
осъществяването на тези свои интереси. Интересът винаги върви с борбата 
за неговото осъществяване. Така че система, която няма интереси или не се 
бори да ги защити и осъществи е неотличима от неживата. Това означава, че тя 
или сама се е изолирала от другите системи, или фактът на нейното 
съществуване може да се пренебрегне, защото тя не е в състояние да играе 
каквато да е роля във вътрешносистемните отношения, нито пък да накара 
който или когото да било да се съобразява с нея (например Албания през 
Студената война — незначима и ненужна, загубена във времето и 
пространството). Поуката за България каква е? В своята политика за сигурност 
и отбрана да не допусне ситуация, при която  нейната геополитическата 
ценност да клони към 0 или да стане практически равна на 0. Това може да я 
сполети, ако тя няма собствена визия за сигурността си и следва сляпо 
политиката на някоя външна [велика] сила  
 Логическата линия на разсъждения е следната: 

Различност ↔ Различни Интереси. 
 Системите (хората, общностите, обществата, държавите) са различни и 
затова имат различни интереси. В сила е и обратното — системите имат 
различни интереси, затова са различни. 
 В основата на различността на държавите лежат различните им 
интереси, както и в основата на различните интереси лежи различността на 
държавите. А в основата на тази основа лежи неравенството между държавите. 
Държавите затова са различни и имат различни интереси, защото са неравни. 
 Неравенството е правилото, равенството е изключението. В 
неравенството е закодиран дълбок смисъл, който може би съдържа в 
концентриран вид в себе си тайната за устройството на нашия свят. Може би 
именно за това Св. Тома Аквински пише следното: „Ако всички бяха еднакви, 
цялото не би било съвършено: което е очевидно както в природното, така и в 
гражданското цяло [...]. При разпределянето пък всекиму се отрежда някакво 
благо, като на отделните неща се отдава различно съобразно предварителната 
им различеност, поради която и им се полага различен дял. Следователно, 
първоначално Бог е създал различни и неравни помежду си неща, 
съобразявайки се с изискуемото за съвършенството на вселената, а не с 
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някаква предварителна различност между нещата; с последната той ще се 
съобрази за въздаянието при Страшния съд, отдавайки всекиму според 
заслугата”148. 
 Германският (но и англо-американски) социолог Ралф Дарендорф (Ralf 
Dahrendorf, 1929—2009) определя четири първопричини за неравенството в 
социалните системи, в съгласие с които неравенството произтича149: 
 — от естественото (биологическото) разнообразие на склонностите, 
характерите, интересите на хората и социалните групи; 
 — от естественото (интелектуалното) различие на талантите, 
способностите, дарбите; 
 — от социалната диференциация (по хоризонтала) на принципно 
равноценните позиции; 
 — от социалното разслоение (по вертикала, в съответствие с престижа, 
богатството и социокултурния фон), проявяващо се в йерархиите на социалния 
статус. 
 Съществуват различни класификации на видовете интереси на 
системата, в зависимост от спецификата на тази система и целите на 
изследването. Най-често сред различните интереси се отделят следните три 
основни вида: 
 ▪ Жизненоважни (екзистенциалниLXXX) интереси, които са с висш, 
критичен, екстремен приоритет, защото отстояването им е свързано със самото 
съществуване и развитие на системата и за тяхната защита тя е готова да 
плати най-високата цена; 
 ▪ Важни (съществени) интереси, които не са свързани пряко с това Дали 
системата ще съществува и ще се развива, но влияят пряко на това Как тя ще 
съществува и ще се развива, т.е. на качеството на нейното съществуване и 
развитие (т.е. ако бъдат „пробити”, ще възникнат рискове за жизненоважните 
интереси) и за тяхното отстояване тя е готова на определени компромиси. 
 ▪ Периферни (второстепенни) интереси, които могат само непряко да 
влияят на това Как системата ще съществува и ще се развива, т.е. влияят 
непряко на качеството на съществуването и развитието й (т.е. ако бъдат 
„пробити”, ще възникнат рискове за важните интереси) и затова, за да си ги 
гарантира, системата може да направи различни по мащаб и обхват 
компромиси 

Именно в този дух например е една от общоприетите класификации на 
външнополитическите интереси на САЩ. Те са градирани по аналогичен начин 
— жизненоважни интереси, важни интереси и периферни интереси150,151,152. 
 Жизненоважни са такива интереси, засягането на които заплашва пряко 
сигурността, свободата и просперитета на САЩ: нападение срещу територията, 
границите и въздушното пространство на САЩ; посегателство срещу живота и 
благосъстоянието на американците в страната и чужбина; парализираща атака 
срещу критичната инфраструктура, вкл. енергийната, банковата, финансовата, 
телекомуникационната, транспортната и водната системи, както и срещу  
службите за действие при извънредни обстоятелства; агресия срещу 
държавите от Западна Европа, Персийския залив, Източна Азия, Северна 
Америка, които имат жизненоважно значение за сигурността на САЩ; 
враждебна намеса на външна сила в Западното полушарие; обезпечаване на 
непрекъснат достъп до външната търговия, глобалните ресурси и свободното 
корабоплаване. При нарушаването на такива интереси, САЩ няма да се спрат 

 
LXXX Екзистенциален — отнасящ се до съществуването, до поддържането на живота.  
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пред самостоятелното и решително прилагане на военна сила, за да ги 
защитят. 
 Важни са такива интереси, които не са свързани пряко с оцеляването на 
САЩ, но засягането им ще окаже влияние на тяхното благосъстояние и на 
обкръжаващия ги свят, ще създаде пряка заплаха за жизненоважните им 
интереси. Важните интереси включват съхраняването на общата стабилност в 
Европа, Близкия изток и Източна Азия, в региони, в които САЩ имат значими 
икономически интереси или ангажименти към съюзниците си; насърчаването на 
свободната търговия, на демокрацията и икономическите реформи зад граница; 
борбата с тероризма и наркотиците; опазването на глобалната природна среда 
от сериозен ущърб; кризите с деструктивен потенциал, напр. такъв, че да 
предизвика силно дестабилизиращи потоци от бежанци (Хаити, Босна, Косово) 
и т.н. Важните интереси са достатъчно значими и изискват сериозни 
дипломатически и икономически усилия или ограничена военна интервенция, 
но използването на военна сила за защитата им се разглежда само като 
последно средство. 
 Периферни са такива интереси, засягането на които само индиректно 
заплашва жизненоважните и важните интереси. Те са сравнително ниско в 
скалата на интересите, изискващи прилагане на военна сила, т.е. решението им 
рядко е военно. Такова действие ще се наложи, ако го изискват американските 
ценности. Периферните интереси включват политическата стабилност и 
икономически напредък в развиващия се свят; насърчаването на демокрацията, 
върховенството на закона и гражданския контрол над въоръжените сили; 
подкрепата на устойчивото развитие; обезвреждането на зони с 
противопехотни мини; разрешаването на хуманитарни проблеми (особено 
защита на човешките права при сериозното им нарушаване и предотвратяване 
на хуманитарни бедствия); преодоляването на екологични катастрофи, 
породени от природни стихии или човешка дейност. Тези интереси се 
разглеждат като моралната компонента на американската външна политика. 
 Величка Милина цитира друга известна класификация на интересите на 
САЩ153, съдържаща се в книгата на Доналд Нюхтерлайн (Donald Nuechterlein) 
„Националните интереси на САЩ в променящия се свят”154: 
 — „Интереси на оцеляването” (критическа степен на острота) — проявя-
ват се рядко и сравнително лесно могат да бъдат разпознати. Тази група 
интереси са засегнати, когато над страната е надвиснала реална заплаха от 
широкомащабни разрушения, ако не се окаже бързо съпротива на претенциите 
на вражеската държава.  
 — „Жизнени интереси” (опасна степен на острота) — това, което ги отли-
чава от интересите на оцеляването, е времето, в течение на което страната 
трябва да реши какъв ще бъде нейният отговор на външната заплаха. Освен 
защита на страната те могат да включват въпроси на икономиката, световния 
ред и идеологията.  
 — „Съществени интереси” — интереси, които дадена страна определя 
като важни, но не решаващи за нейното благополучие. Те са свързани с проб-
леми и тенденции (могат да бъдат икономически, политически или идео-
логически), по които са възможни преговори с противника. Такива проблеми 
могат да предизвикват сериозно безпокойство, даже да заплашват интересите 
на страната зад граница, но политиците правят извода, че за предпочитане са 
преговорите и компромисът, а не конфронтацията, дори ако резултатите са 
неприятни.  
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 — „Периферни интереси” — интереси, които не оказват сериозно 
влияние върху благополучието на страната като цяло, макар че могат да 
нанесат ущърб на частни интереси на гражданите на съответната страна. Поли-
тическите институции на държавата обръщат внимание на такива проблеми, но 
те имат по-малко политическо, икономическо и идеологическо значение. 
 
 Конфликт като аксиоматично, парадигмално понятие 
 Понятието „конфликт” е вградено в самата основа на науката за 
сигурността. Конфликтът може да се определи като сблъсък, взаимодействие 
между интересите на различните системи (хора, общности от хора, общества, 
държави, общности от държави). 
 По-горе вече подчертах, че тъй като системите са различни, те имат 
различни интереси. Но и тъй като имат различни интереси, системите са 
различни. Бихме могли да перифразираме една известна поговорка така: „Кажи 
ми какви са твоите интереси, за да ти кажа кой си”. 
 Например отделните държави се различават по географско 
разположение, територия, релеф, природни богатства, население, армия, 
история, икономика, култура и т.н. На базата на тези индивидуални специфики 
те формират интересите си. Когато влязат в отношения помежду си, те 
всъщност срещат своите интереси. На международната сцена държавите не се 
отнасят една към друга на базата на естетически съображения и емоционална 
чувственост, а чрез преценка на интересите си и тяхната съвместимост или 
несъвместимост. Държавите не казват една на друга: „Ах, какъв вълнуващ 
излаз на море имаш!” или „Ах, как ти отиват тези стратегически суровини!”. Те 
оценяват интересите, които са функция на излаза на море и на притежаването 
на стратегически суровини. 
 Логическата линия на разсъждения е следната: 

Различност ↔ Различни Интереси → Конфликт 
 Системите са различни и основно свидетелство за тяхната различност са 
различните им интереси. Когато различните интереси на системите се срещнат, 
това тяхно взаимодействие се нарича „конфликт”. Конфликтът е сблъсъкът 
(срещата, взаимодействието) на различните интереси на системите. 
А още древният мислител Хераклит (около 544 г. пр.Хр.—около 483 г. пр.Хр.) е 
казал, че сблъсъкът е „съгласие в противопоставящите се напрежения между 
лъка и арфата”155. 
 В науката за сигурността наличието на конфликт между две системи, 
между две държави, между двама души е индикация за нормалност, 
естественост, логичност и живост на техните отношения. Конфликтът е другото 
име на междучовешките, междудържавните, междусистемните отношения. 
 Отсъствието на конфликт, напротив, нека не звучи парадоксално, е знак 
за болезненост, за изчерпване, за изпразване от съдържание на отношенията 
между двете страни. Отсъствието на какъвто и да било конфликт между двете 
страни трябва да предизвика светване на червена лампичка, то изисква 
появата на сигнал „тревога”, означава преосмисляне на отношенията, покана за 
размисъл, какво се случва с тези отношения, защо те не са нормални, поради 
каква причина не са вече пълноценни, не са здравословни, не са конструктивни. 
 Наистина, кога в отношенията между две страни, например между двама 
души (нека това бъдат Той и Тя), може да няма никакви конфликти? Та нали 
след като това са два различни човека, те имат различни интереси, в 
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отношенията им тези различни интереси се срещат и различността им 
неизменно води до конфликт?!  
 В отношенията между двама души не би имало никакъв конфликт в една 
от двете крайни ситуации: когато техните интереси не се пресичат и когато 
интересите на единия са се разтворили напълно в интересите на другия. 

Първо, ако интересите на двамата не се пресичат, с други думи не 
влизат във взаимодействие. Двамата се срещат, може би и живеят заедно, 
имат някакви съ-съществувания и докосвания, но това е само повърхностно, а 
на практика техните интереси не взаимодействат и нямат точка на контакт. 
Всеки от тях прави каквото си поиска и нито се интересува от другия, нито 
общува с него по същество, нито се съобразява с него. При пълно отчуждение, 
изчезване на потребността от общуване, от усещане на близостта с другия, в 
отношенията между двамата не би възникнал никакъв конфликт. Само че това 
не са безконфликтни отношения, а отсъстващи отношения... 
 Ако Той седи непрекъснато в едната стая и гледа футболни мачове, а Тя 
седи в другата стая и гледа турски сериали, по никакъв начин не би възникнал 
конфликт, не би възникнало и елементарно търкане. Но ако са заедно, ако „им 
пука” един за друг, то това означава да се мисли за предпочитанията на другия, 
да се приема за нормално съобразяването с тях, да се правят компромиси, да 
се отстъпва, да се търпят някакви несгоди и лишения — и ще се окаже, че днес 
по-важен е мачът на „Манчестър Юнайтед”, а утре — последната серия от 
„Листопад”... 
 Второ, ако интересите на единия са се разтворили напълно в 
интересите на другия. Когато Той винаги доброволно се съгласява да бъде 
така, както каже Тя, или Тя всеки път е съгласна да бъде изпълнено само 
неговото предпочитание, то в този случай е повече от логично, че конфликт в 
техните отношения не би възникнал.  
 Как може да възникне конфликт, ако Той никога не възразява всяка вечер 
да се гледа турски сериал? Или ако Тя нито веднъж не си и помисля да 
изроптае, че пак по телевизора върви някакъв мач? Щом единият се е 
самоподчинил на волята и желанията на другия, място за конфликт в техните 
отношения, естествено, няма.  
 Достатъчно е, обаче, Той веднъж да изроптае, че също е човек и има 
право да превключи телевизора на финала за европейската купа; или тя да 
тропне с крак, че този път нищо не пречи да пуснат първата серия на новия 
турски филм и тогава на масата, образно казано, се слагат, по скоро се „цакат” 
различни интереси, а надцакването между различните интереси означава 
конфликт. Който, естествено, може да бъде урегулиран съвсем мирно и 
безболезнено, ако двамата изпитват потребност един от друг и са силно 
мотивирани да продължат да бъдат заедно, да успяват заедно и, ако се случи 
— да губят заедно и заедно да си помагат в надмогването на неуспехите. 
 Георги Първанов обичаше през първия мандат (2002—2006) на своето 
президентстване да казва, че България имала най-добрите за последните 100 
години отношения с всички свои съседи. А аз съветвах не само да се 
констатира този факт, но и да се замислим над него, на какво се дължи той. А 
да не би това да е така, защото ние никому не пречим, никакви свои интереси 
не отстояваме, никога не заявяваме приоритети, несъгласия, алтернативни 
тези? 
 Като председател на Парламентарната комисия по национална сигурност 
в ХХХVІ Обикновено народно събрание (1992—1994) аз, преди срещи с 
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представители на Република Турция, получавах от Министерство на външните 
работи две справки — за българските интереси, които трябва да отстояваме 
при предстоящите разговори, и за турските интереси, които турската страна ще 
отстоява пред нас. Минаха години, вече като секретар по националната 
сигурност на президента Първанов през споменатия току-що негов първи 
мандат, аз отново получих от МВнР две аналогични справки. И каква бе моята 
изненада, когато с просто, невъоръжено око можеше да се установи, че 
справката за българските интереси във и по отношение на Турция е на 
практика съвсем същата, сякаш не са изминали цели 10 години — нищо не е 
мръднало и на йота, ние продължаваме свенливо и като че без желание, от 
кумова срама да намекваме тихо, за да не би в Анкара и Истанбул да ни чуят, 
че имаме нещо за споделяне като наши евентуални, ама много скромни 
желанийца. Докато справката за отстояваните пред нас турски интереси бе 
коренно различна и съдържаше общо взето абсолютно незначителни неща, 
защото каквото имаше съществено и важно, те го бяха отстояли, защитили и 
наложили в пълна мяра и в максимална степен. 
 Кой не би обичал такъв съсед — безобиден, винаги съгласен, кротък и 
послушен! Да дам пример само с един свръхентусиаст, наш външен министър 
(който иначе ангажираше с преследването на лични геополитически каузи 
цялата българска държава), който след поредната, формална и скучна среща с 
колегите му от Румъния и Турция, бързаше да застане пред нашите медии, за 
да ги осени с възторга си от новия епохален, „знаков” успех на българската 
дипломация, докато в същото време, даже без да си правят труда да не бъдат 
забелязани от зорките ни спецслужби, румънският и турският колеги на 
запъхтения роден „дипломат номер 1” сядаха и започваха да обсъждат как да 
съвместят своите енергийни, черноморски, етнически и политически интереси 
за сметка на страната ни. 
 Ето защо няма по-симпатичен съсед на Балканите от българина! Но 
достатъчно е малко да повишим тон, нещо поне да поставим като условие, и 
тогава Сърбия се престарава да тормози нашите ТИР-ове и автобуси с 
екскурзианти; в Македония се разгаря антибългарска истерия; Гърция 
задръства граничните контролно-пропусквателни пунктове; Турция задейства 
своите скрити и явни ресурси за намеса в нашата политика; Румъния започва 
да ни „топи” пред Европейската комисия. И тезата за най-добрите за 
последните 100 години отношения се оказва крехка, спорна и уязвима. 
 В известен смисъл така стоят нещата и с Европейския съюз, НАТО, САЩ. 
Винаги има поне известно различие между нашите национални интереси и 
интересите на ЕС, на НАТО, на САЩ. А значи винаги има възможности за 
възникване на конфликтни ситуации — това е естествено, това е нормално, 
това е логично. Само че нашите първи политици обичат чинопочитателно и 
коленопреклонно да казват, че нашите интереси днес са интересите на ЕС; че 
като страна — членка на НАТО, ние винаги трябва да сме на линия, когато 
тръбата ни призове за някаква мисия; че като стратегически партньор на САЩ 
ние сме призвани и задължени да  оказваме пълната си подкрепа за тяхната 
политика. Това си е чиста проба разтваряне на националните ни интереси в 
някакви други, наднационални или другонационални интереси. А при такова 
разтваряне, както бе казано, естествено е да не възникват никакви конфликти. 
Но липсата на каквито и да било конфликти в случая означава само едно — 
липса на национални приоритети и на пълноценна и отговорна национална 
външна политика и политика за национална сигурност. 
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 Макар че конфликтът не е нищо друго освен сблъсък на интереси, 
трябва да си даваме сметка, че е по-добре във вербалното претворяване на 
научните термини да използваме по възможност по-меки изрази като „среща”, 
„взаимодействие”, в краен случай „противопоставяне”. Това е така, защото 
„сблъсък”, а впрочем и „конфликт” са натоварени по нашите географски 
ширини с деструктивен смисъл. Точно както „компромис” в Балканския регион 
звучи като нещо прекалено лошо. 
 По време на социализма, ако в характеристиката на някого пишеше 
„конфликтна личност”, това означаваше нещо задължително лошо. А ако за 
някого кажеха, че безкомпромисно отстоява принципите си, това 
задължително добро. Но как да строиш отношенията с човек, ако той не е 
способен на компромиси, ако мисли само и единствено за собствените си 
интереси? 
 Обаче конфликтът не е изначално зло, той може да бъде двигател на 
развитието, може да спомага за преструктуриране на отношенията и за 
оптимизирането им. Нека не бъркаме конфликта с начина на неговото 
разрешаване, който може да бъде несилов (мирен) или силов. На лекциите за 
релакс обичам да се шегувам, че разликата между Европа и Балканите е 
съвсем незначителна — в Европа хората казват „Седни тук да се разберем!”, а 
на Балканите те казват „Излез навън да се разберем!”. Ето това са двата 
варианта за изход от конфликта — несиловият (мирният) и силовият. 
 Стратегически мениджъри, в т.ч. мениджърите на сигурността знаят, че 
има добри и лоши конфликтни личности (и добри и лоши конфликти). 
Способните стратегически мениджъри карат конфликта „да работи” за доброто 
на колектива, фирмата, държавата и региона. Те се стараят да „гасят” само 
конфликтите, които са контрапродуктивни и деструктивни. 
 Тези разсъждения са важни и защото България вече е член на ЕС. А това 
е качествено различна среда. В нея умението да се работи в екип, да се правят 
компромиси се цени не по-малко от личните професионални, делови качества. 
Там дават приоритет на позитивното синергетично мислене „и—и” („конфликти 
с ненулева сума”) за сметка на конфронтационното мислене „или—или” (т.е. 
„конфликти с нулева сума”) (вж. по-долу).  
 След Студената война в глобален мащаб се променят коренно 
мисленето и отношението към Конфликта — междудържавен и между 
етносите в една държава, между различните култури или т.нар цивилизации. 
Доскоро Конфликтът бе нежелано явление, разкъсващо тъканта на системата 
от международни отношения. Опитът от участие в конфликти се оказваше 
изцяло негативен, с унижения на великите сили (Виетнам, Афганистан), 
кръвопролития и деградация на обществата, хората и околната среда. Но вече 
се налага визия за инструменталния характер на Конфликта. 
 Конфликтът се разглежда като средство за насочване на събитията в 
нужната посока. Ако по-рано целта бе Конфликтът да бъде урегулиран, 
разрешен, ликвидиран, преодолян, сега той трябва да бъде управляван, 
контролиран, манипулиран, утилизиран. С други думи, Конфликтът днес е 
потребен жив, под похлупак; т.е. дезактивиран, но ако се наложи да бъде и 
активиран, в съответствие със стратегическия интерес. Много от новите 
конфликти и особено тези в Балканския регион, при цялата им историческа и 
вътрешно вградена логика съдържат очевидни елементи на активирани 
конфликти, които винаги избухват в точното време и на точното място. 
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 Едни от най-светлите умове в политическите и обществените науки са 
разсъждавали над проблемите, свързани с конфликтите в сложните, 
самоорганизиращи се системи, анализирали са социалния конфликт, правили 
са дисекция на обществата, опитвали се са да отговорят на въпроси, отнасящи 
се до това — неизбежни ли са конфликтите в човешките общности и общества; 
дали причините за конфликтите са преди всичко следствие от биологическата 
ни същност (резултат от инстинкти или вродена агресивност), или са най-вече 
резултат от социалните неравновесия и системни и структурни дефекти;  
застрашена ли е социалната кохезия от повишената конфликтност; как тези 
конфликти да бъдат управлявани и т.н. Аз ще се спра на някои от най-
известните имена, като всяко от тях е епоха в конфликтологията. 
Представянето не цели нито изчерпателно отразяване на техните възгледи, 
нито предлагане на определена систематизация на техните идеи. Водило ме е 
желанието да отразя онова от уникалните им теории и интелектуални 
достижения, което ни приближава към по-задълбоченото осмисляне на 
научната и приложна категория „сигурност”. 
 Толкът Парсънс в своя системен подход смята, че за социалните 
системи (общностите, обществата) е присъщо да се стремят към 
хомеостатичното състояние на равновесие и затова конфликтите са крайно 
нежелани — те са деструктивни, дисфункционални и разрушителни. Затова той 
предпочита термини означаващи напрежение — strain, tension. Конфликтите са 
ендемичнаLXXXI форма на болест на социалния организъм156. Те могат да 
извадят системата от това състояние или да пречат тя да се завърне в ново 
равновесно състояние. Следователно конфликтите са изключение, срещу което 
системата се съпротивлява, стреми се да ги гаси, като чрез здравата тъкан на 
ценностите изковава съгласие между елементите и ги възнаграждава за 
сплотеността, интегрира своите елементи и създава условия те да се чувстват 
приобщени, солидарни и защитени в рамките на цялото. Промяната е всъщност 
преход от едно хомеостатично равновесно състояние в друго и се извършва 
плавно, еволюционно, а не стремглаво и революционно. 
 Хърбърт Спенсър (Herbert Spencer, 1820—1903) разглежда социалните 
институти като социализатори и интегратори на отделните елементи (индивиди 
и групи индивиди) на обществената система и като регулатори на отношенията 
между тях, като механизми за организация на тяхната съвместна дейност и 
като рамка, която не дава възможност на социалните конфликти да излязат 
извън контрол. Институтите са пряко следствие от своеобразния закон за 
социалните системи, при които с тяхното нарастване структурата се усложнява 
и се диференцират техните функции.  

Според Спенсър социалните институции биват няколко типа: 
 — домашни институти (семейство, брак и т.н.); 
 — обредни церемониални институти (обреди, етикет и т.н.); 
 — политически институти, възникващи във връзка с преноса на 
вътрешногруповите конфликти в междугруповите (политическа организация на 
обществото, класи, централни органи на властта, армия, полиция, съд, служби 
за сигурност, данъчна полиция и т.н.); 
 — църковни институти; 

 
LXXXI Ендемичен — свойствен за определена географска местност; местен, засягащ определена географска област, 
болестотворен причинител или болест, които постоянно съществуват в тази област; често възникващ в определен 
регион или в дадена част от населението. 
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 — професионални и промишлени институти. 
 Всички институти отговарят на определена обществена потребност. Те 
трябва да си сътрудничат, за да поддържат обществото в нормален и 
самооптимизиращ се вид — те са регулатори на конфликтите. Ако между тях 
започват конфликти, социалният организъм започва да се разпада157. 
 Зигмунд Фройд (Sigismund Freud, 1856—1939) анализира 
взаимодействието между съзнаваното и несъзнаваното в психическия живот на 
индивида и установява, че източниците на енергия за този живот са човешките 
инстинкти. Инстинктите могат да бъдат разделени на две основни групи. В 
първата са его-инстинктите (напр. гладът) — те са потребности, насочени към 
самия човек и тяхната цел е съхраняването на индивида. Във втората група са 
обект-инстинктите на любовта — това са въжделения, насочени към други 
обекти и тяхната главна функция е запазването на рода.  
 Емоционалният живот на индивида е резултат от непрекъсната борба на 
дълбоко вградени в психиката му антагонистични сили — първичните 
инстинкти.  
 Фройд разглежда личността като структура, изградена от три психични 
инстанции: АЗ (съзнание), ТО (Id) и СВРЪХАЗ (съвест) — „трите страни, 
области, провинции, които съставляват душевния апарат на човека”158.  
 Водещото положение във философията на Фройд е, че човекът е 
подвластен на сексуалността. За разлика от неживата материя, живата материя 
се стреми да изпитва наслаждение във и от живота. При това наслаждението е 
толкова по-интензивно, колкото то е по-първично и грубо. А понеже сексуалната 
любов е най-интензивното от достъпните човешки наслаждения, именно тя 
въвлича неговите АЗ и СВРЪХАЗ в конфликти със сексуалния инстинкт.  
 Съзнанието, т.е. АЗ-ът е тази преграда и този защитен механизъм, който 
не разрешава на слепите нагонни инстинкти да погълнат изцяло човека и да го 
доведат да саморазрушение, като ги смекчава и ограничава, без да им позволи 
да бъдат задоволени напълно. Това АЗ-ът осъществява, като заема енергийни 
ресурси от СВРЪХАЗ-а, който е психическата сила, осъществяваща чрез 
своите механизми, т.е. чрез механизмите на Съвестта, моралния контрол върху 
поведението на човека и по този начин налага върху неговия АЗ нравствените 
норми и изисквания.  
 Така логично се стига до конфликт между АЗ-а и СВРЪХАЗ-а.  АЗ-ът се 
травматизира от своята обикновеност, от непостижимостта на СВРЪХАЗ-а, от 
невъзможността си дори да се доближи до идеалния СВРЪХАЗ, с когото той, 
реалният АЗ, „се съизмерва, към който се стреми, на чието изискване за 
постоянно усъвършенстване се старае да отговори”. Този „постоянен страх на 
АЗ-а от безмилостно взискателния Свръхаз” потиска човека и той започва да 
изпитва чувство за вина — неконтролируемо и всеобземащо го страдание, „най-
непоносимото страдание, което съпътства цивилизования човек”159,160.  
 Дълбокото, разтърсващо чувство за вина у АЗ-а, съпричинено от 
дисциплиниращата и укоряваща сила на Съвестта, преминава в ново 
качествено състояние. То престава да бъде само вина, породена пряко от 
страха от наказание от стоящия по-горе и имащ власт индивид, т.е. от по-
възрастния човек, от родителя.  
 Да обърнем внимание на факта, че в случая детето иска да бъде като 
този по-възрастен индивид, да бъде като него — „да бъде като”). Качествено 
новото състояние на вината е следствие от възпиращото чувство за 
самоконтрол, от изпитаното угризение, което отива още по-нататък и кара 
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човека да се въздържа от нарушаване на колективни норми (морал, етика, 
религия) на обществото.  
 И в същото време да обърнем внимание, че от своя страна човекът иска 
да бъде част от обществото, да бъде част от него — „да бъде част от”.  
 Така става пределно ясно съществото на еволюцията — тя се изразява в 
решителен преход при човека от „да бъде като” (сравняване с отделен 
индивид) към „да бъде част от” (присъединяване към цялото общество). 
 Ето защо наистина може да се каже, че АЗ-ът е „послушен изпълнител на 
строгата и жестока воля нa СВРЪХАЗ-а, но [в същото време] мъчително страда 
от тиранията на СВРЪХАЗ-а и е несправедлива жертва на неговата сляпа 
едностранчивост”. 
 Амбивалентното отношение на Фройд към АЗ-а се проявява обаче не 
само в релацията „АЗ-СВРЪХАЗ”, но и в релацията „АЗ-ТО”. Точно както бе 
казано, че АЗ-ът е потисник на напорите на То и ги ограничава, точно така 
обаче според Фройд, АЗ-ът съобразително и услужливо подпомага ТО в 
задоволяването на неговите влечения, като същевременно гарантира един 
минимум за тяхното редовно задоволяване: „Бедният АЗ [...] служи на трима 
строги господари, стреми се да приведе в съгласие техните претенции и 
изисквания [...]. Тримата тирани са външният свят, СВРЪХАЗ-ът и ТО”161. 
 Нека да се спра малко по-подробно на ТО, което в литературата, 
претендираща да прави верни интерпретации на Фройд, остава в сянката на 
АЗ-а и СВРЪХАЗ-а. ТО е най-примитивната част от човешката природа, 
изпълнено е с нагони и се води единствено от стремежа за тяхното 
удовлетворяване и постигане по този начин на максимално удоволствие. ТО 
„не познава оценки, добро и зло, не знае що е морал”, неговото съдържание се 
изчерпва с „нагонни пълнежи, които се стремят към оттичане”. ТО е „това е 
тъмната, недостъпна част от нашата личност [...] хаос, котел, пълен с кипяща 
възбуда”162,163. 
 Сега вече, освен двете посочени проявления на конфликта, чийто субект 
и обект е човекът, а именно конфликтът  между индивидуалните желания на 
индивида и императивите на обществото от една страна, а от друга — 
конфликтът между СВРЪХАЗ-а и ТО (като потискането на То от Свръхаза е 
една от главните причини за невроза), може да се посочи още едно, трето 
проявление на конфликта в психическия свят на човека. 
 Според Фройд, ТО се дели на два противоборстващи първични 
инстинкта: Ерос или влечението към живота; и Танатос или влечението към 
смъртта. Тези два първични инстинкта съпътстват човешката същност и от 
една страна са неотделими, а от друга страна са в непримирим конфликт 
помежду си. Това е така, защото влечението към Живота е крайният израз на 
условието да се задоволят всички човешки потребности, тъй като Животът е 
висшата фаза на възможността да сме живи и устремени към задоволяване на 
всяка потребност. В същото време влечението към Смъртта е крайният израз 
на условието да сме задоволили всички свои потребности, тъй като Смъртта е 
висшата фаза на задоволяване на всяка потребност. Танатос, символът на 
агресивността, е бил първоначално насочен към АЗ-а (като енергийна и 
енергична проява на автоагресия и саморазрушение — т.е. агресия към самия 
себе си и разрушение на самия себе си). След това обаче, този агресивен 
нагон е отклонен в услуга на Ерос (като енергийна и енергична агресия и 
разрушение на някой друг).  
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Ето я дилемата: Ако агресивността на индивида се потисне, това 
натоварва индивида с чувство за вина и води до душевно опустошение и 
разрушаване на личността; ако агресивността индивида не се потисне, тя се 
насочва към другите човешки същества и води до войни и репресии.  
 Така че при Фройд агресивността е производна на Танатос (т.е. на 
влечението към смъртта), за разлика от изследванията на австрийския зоолог 
Конрад Лоренц (Konrad Lorenz, 1903—1989), който също стига до извода, че в 
живите същества (хора и животни) имат вродена агресивност, но тя у тях е 
самостоятелен инстинкт164,165,166,167. 
 Георг Зимел (Georg Simmel, 1858—1918), на когото приписват самото 
понятие „социология на конфликта”, смята, че социалната система се базира на 
тясното преплитане на сътрудничеството и конфронтацията. Според него 
конфликтът в социалната система е неизбежен и непредотвратим —  а водещ 
сред конфликтите е този между индивида и обществото. Отношенията в 
обществото са не само по вертикала — господство и подчинение, но и по 
хоризонтала — процеси на различни асоциации и дисоциации, които придават 
живот и възпроизводство на самата социална тъкан на обществото. Но 
конфликтът може да довежда до социална интеграция, да засилва социалната 
солидарност, да „изпуска” парата на враждебността и така да изпълнява 
важната конструктивна функция за запазване на социалните отношения в 
системата и на системата като цяло. Конфликтът, като крайна форма, може да 
укрепи обществото, чрез унищожаването на една от страните в него, която 
трябва да бъде отстранена, за да не взриви цялото общество. Това е така, 
защото според Зимел конфликтът не е просто резултат от сблъсъка на 
интереси, но и нещо, лесно и леко възникващо на основата на инстинктите на 
враждебността, които превръщат понякога спора в игра „или—или”. При тях 
изходът е отстраняването на единия съперник или смекчаване на отношенията 
и извеждането им на ново равнище, с помощта на кооперативни инстинкти — 
доверие, любов, принадлежност (това е взаимодействието между 
индивидуалните инстинктивни импулси и императивите за поддържане на 
„живостта” на цялото). Конфликтът, следователно е функционален, т.е. той е 
един от механизмите за съхраняване на организма. Чрез конфликта 
структурата на системата става по-гъвкава, а самата система придобива нови 
оперативни и стабилизиращи възможности с инструментализиране на 
конфликта да се избавя от застрашаващи нейното равновесие и 
функциониране явления и процеси и така да се изкачва по-високо в скалата на 
приспособимостта (адаптирането) към промените в средата168,169,170. 
 Луис Козер (Lewis Coser, 1913—2003) дава следната дефиниция за 
конфликта: „Социалният конфликт може да бъде определен като борба за 
ценности или претенции за статус, власт или ограничени ресурси, в която цели 
на страните в конфликта са не само да се достигне на желаното, но също така 
и да се неутрализира съперника, да му се нанесе щета или той да бъде 
отстранен”171. Той смята, че за всяка социална система конфликтите са 
естествени и неизбежни (защото например отделните елементи на системата 
се конкурират за дефицитни ресурси или за власт, статус, материални или 
духовни блага), но тяхната роля е позитивна, защото те спомагат за 
обезпечаване на обществения ред и устойчивостта на социалната система. 
Нещо повече, обществото е толкова по-стабилно, колкото повече и независими 
един от друг са конфликтите в него и по-силни връзките между отделните 
елементи, защото разнообразието на конфликтите и сложността на връзките 
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между елементите не позволяват на обществото да се раздели на два 
враждуващи лагера — на мнозинство и малцинство, на център и периферия, на 
връх и дъно. Ето как конфликтите в системата подпомагат нейното 
съхраняване, интегриране, изменение и адаптиране към промените във 
външната среда. Конфликтът може да разширява опита на личността и групата 
в кризисни ситуации, да спомага за обмена на ценности, да възпитава в 
разумно и самооптимизиращо, антиконформистко поведение и мислене. Чрез 
успешното разрешаване на трудно урегулируеми конфликти може да се 
засилва вътрегруповата и междугруповата сплотеност. Конфликтът освен това 
може да има такива консолидиращи функции като „комуникативно-
информационна” и „свързваща” и с тяхна помощ да обединява хората чрез 
идентични или сходни реакции при общността на ситуацията, в която са 
изпаднали, да им помага да се опознаят по-добре един друг и да подобрят 
взаимодействието помежду си. Както пише Козер, „най-ефективното средство 
за предотвратяване на борбата е точното знание а сравнителната сила на 
двете страни, което много често може да бъде получено единствено в резултат 
на самия конфликт”172, 173, 174. 
 Ралф Дарендорф (Ralf Dahrendorf, 1929—2009) смята, че конфликтът е 
естественото състояние на социалните системи. Напротив, неговото отсъствие 
би било ненормално. Той в никакъв случай не е изначално зло, което 
застрашава социалната система с разпад и затихващи функции. Според 
Дарендорф главните отличителни черти на всяка социална система се 
изразяват в това, че нейната структура е основана върху властта на една група 
хора върху друга и се базира на господството, конфликта и подчиняването. 
Различните групи имат различни и дори противоположни интереси. В такъв 
случай, когато общите интереси на групата са осъзнати от нея именно като 
общи, тези групи стават обществени класи — това е нова форма на сплотяване 
и организиране, благодарение на която се осъществява преминаване от 
количествено в качествена форма на консолидация. Конфликтът от неосъзнат и 
инстинктивен се трансформира в осъзнат и подтикващ към действие, а 
политическата система на обществото се структурира по разделителните линии 
и интересите на обществените класи. Ако във всяко общество и всяко време 
водещи са били разделителните линии — собственост, вяра, култура, то сега, в 
постмодерното общество, те се структурират по линията „власт”. Основният 
израз на противодействието на интересите е преразпределянето на властта. 
Това дали властта е поне частично преразпределена е свидетелство дали 
конфликтът е претърпял някаква еволюция 175,176. 
 
 Анализът и разрешаването (регулирането) на конфликтите може да се 
извърши придържайки се към рамките на две различни области на научните 
изследвания177.  
 Първата област е свързана с правото и юридическите подходи. В 
известна степен това е подход, характерен за съветската система на 
организация на науката и знанието (тук няма да правя политическа оценка, 
която може да доведе до идеологизирани спекулации). Ненапразно в духа на 
тази система изучаването на международните отношения в университетите е в 
рамките на юридическите факултети. При този подход регулирането на 
конфликтите става по нормите на правото и по строго определени правила и 
процедури. При него се държи много малко (или почти никак) на това дали 
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едната или двете страни в конфликта са удовлетворени от това как са 
защитени техните интереси при това регулиране.  
 Втората област е свързана с политическите методи и средства за 
регулиране на конфликтите. В известна степен това е подход, характерен за 
западната система на организация на науката и знанието и затова там 
изучаването на международните отношения в университетите е в рамките на 
факултетите за обществени науки. При този подход преди всичко се търси 
намирането на политическо решение, което да удовлетвори чрез компромис в 
някаква (та дори и различна) степен интересите на двете страни. 
  Тези два подхода наистина са взаимосвързани, преплитат се, 
„подпомагат се”. Защото ако един спор е урегулиран политически и в разрез с 
международното право, то той е уязвим (може урегулирането му да е станало 
конюнктурно, чрез сила). А ако е урегулиран юридически, но не и политически, 
той също е уязвим, защото не предотвратява същинските противоречия. Така 
че двата подхода вървят ръка за ръка. Много често обаче първо се намира 
политическото решение, а после то се облича в някаква правна форма. 
 Нека се върнем към теоретичните характеристики на конфликта. Както бе 
казано, конфликтът е срещата на различните интереси. Но макар системите да 
имат цели палитри, ветрила, спектри от интереси, не всички от тези интереси 
попадат в конфликтното поле. Затова за разрешаването на всеки конкретен 
конфликт трябва да се направи анализ на интересите, попадащи в неговото 
конфликтно поле. 
 Държавите са като хората — когато се карат за нещо, те се карат за 
всичко. А не бива да бъде така. „Караницата” трябва да се води само за това, 
което е предмет на конкретния спор (конфликт), което влиза в съответното 
конфликтно поле.  Всъщност, независимо от сложността и многообразието от 
различни интереси, когато разглеждаме даден конфликт, в него интересите на 
двете страни могат да се систематизират в три типа: непресичащи се 
интереси, съвпадащи интереси и взаимноизключващи се интереси178,179  (вж. 
фиг. 2). 
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 Първо, това са непресичащите се интереси (антагонистични и 
идентични), т.е. интересите, които не попадат в конфликтното поле. Тези 
интереси трябва да се отделят, защото те не са предмет на конкретния 
конфликт. Така антагонистичните сред тях няма да допривнасят нови 
конфронтационни елементи, а идентичните сред тях няма да бъдат подложени 
на негативни въздействия, които могат да ги превърнат също в предмет на 
спора. 
 Например двамата родители спорят какъв да стане техният син. Майката 
иска той да бъде пианист, а бащата — баскетболист. Тогава не е никак разумно 
в спора за бъдещето на детето да се въвличат други проблеми на семейните 
отношения, като това, бащата да каже: „Какъв пианист ще става, като расте на 
практика без майка! Ти никога не се прибираш навреме след работа, вечно 
пиеш кафе с приятелките, детето яде каквото му падне — хамбургери, пици, 
вафли!”, а пък майката да каже: „Какъв баскетболист ще става, като в къщи 
няма мъж, крановете постоянно капят, бушоните вечно избиват, аз сама мъкна 
тежките торби от магазина!”. Ясно е, че това са важни въпроси, които трябва да 
бъдат регулирани, но по принцип тяхното намесване в спора за избора на 
занимание на сина само замъглява картината и отдалечава от намирането на 
решение. Както ще стане ясно, и тези поводи за разправии могат да се 
привлекат в конкретния спор, но с цел не задълбочаване на конфликта, а за 
намиране на удовлетворително решение. 
 Второ, това са съвпадащите интереси, попадащи в конфликтното поле. 
 По принцип при всеки конфликт двете страни имат поне минимални общи 
интереси. Спорещите по-горе родители (пианист или баскетболист) може и да 
са на непримирими засега позиции, но те имат  и общ интерес — разправиите 
помежду им да не са за сметка на здравето на детето, да не започне то да 
заеква, да примигва, да се страхува. Дори по време на Студената война, 
въпреки високата степен на конфронтация между САЩ и Русия, съществуваха 
някои неписани правила (tacit rules180), преди всичко тази конфронтация да не 
доведе до ядрена катастрофа, а в частност — никоя от двете велики сили да не 
се намесва явно и с военна мощ в сферата на влияние на другата велика сила 
(тайно, скрито, с разузнавателни служби и помощ на опозиционните сили обаче 
може). Съвпадащите интереси трябва да се отделят, за да не бъдат въвлечени 
в спиралата на конфронтацията. Те могат да се използват за „гасене” на 
конфликтния потенциал, за изграждане на мостове на разбирателство и канали 
за комуникация. 
 Трето, това са взаимноизключващите се интереси, попадащи в 
конфликтното поле. Това са интересите, по които трябва да се работи. Те са 
истинският предмет на спора. 
 Конфликтното поле може да се манипулира във всеки конфликт. 
 От една страна, то може да бъде разширявано. Тогава в него влизат и 
стават предмет на спора допълнителни интереси на двете страни (в някои 
случаи това се нарича „пакетиране” — едната страна може да обвърже 
конкретния предмет на спора, в който тя е по-слаба, с друг спорен въпрос, в 
който тя е по-силна и така да компенсира частично слабостта си). Ако се вземе 
отново горният спор между родителите, майката би могла да каже: „Добре, нека 
да опитаме с баскетбола, но няма и това да легне на моите плещи — ще го 
водиш на тренировки и го довеждаш след тях вкъщи ти, а освен това ще го 
учиш да бъде мъж, да бъде отговорен към дома — като всички кранове бъдат 
оправени, бушоните — ремонтирани, на връщане от тренировка ще 
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напазарувате заедно!”. А бащата би могъл да каже: „Нямам нищо против да 
тръгне на школа по пиано, но от този ден нататък то трябва да расте с грижовна 
майка, която се е прибрала навреме, приготвила е вечеря, помогнала му е да 
си научи уроците и напише домашните!”. 
 От друга страна, конфликтното поле може да бъде стеснявано. Тогава 
част от интересите, предмет на спора излизат от него (в някои случаи това се 
нарича „минимизиране на целите” — страните частично се отказват да 
превръщат определени разминавания помежду си в предмет на техните 
отношения). В примера с двамата спорещи родители те могат да се разберат 
синът им да опита да бъде едновременно и пианист, и баскетболист, поне 
докато не се определи какво повече го влече и му се отдава, но в такъв случай 
няма да се изисква от него отличен успех в училище. Да речем, в понеделник, 
сряда и петък ще ходи на уроци по пиано, във вторник, четвъртък и събота — 
на тренировка по баскетбол, а в неделя ще си готви уроците и колкото може, 
ще наваксва с училище изпуснатото през седмицата. 
 Естествено, всеки от родителите, казано на шега, може да добави нещо 
от себе си. Майката да вметне, че в такъв случай ходенето на риба в неделя 
отпада, всички са тук и помагат в уроците на детето. А бащата пък да се 
възползва от случая и да постави „ултиматум”, че това несъмнено означава, че 
тъща му повече няма да виси всяка неделя у тях, защото всички ще са заети с 
въпросните уроци! 
 Тъй като интересите са осъзнати потребности, а осъзнати — това 
означава о-съзна-ти, т.е. пречупени през съзнанието, то чрез въздействие 
върху съзнанието, напр. с разумни аргументи и логически доводи, със 
заблуждаване и дезинформиране, със заплахи и „подкупи”, двете страни могат 
да бъдат убедени, че някои от техните несъвпадащи интереси не са такива, а 
напротив са съвпадащи, или най-малкото не попадат в конфликтното поле. С 
други думи, може да се манипулират както конфликтното поле, така и 
конфликтните интереси, докато се постигне работещо решение на конфликта. 
 
 Освен за трите типа интереси, замесени в конфликтите, може да се 
говори и за три типа възможни решения на тези конфликти181: симетрично, 
асиметрично и принципно ново. 
 При симетричното решение всяка от двете страни получава половината 
от това, за което се спори. Особено често този тип решение се прилага, когато 
става дума за някакви измерими величини — пари, количества, територии. 
Макар да се смята на пръв поглед за най-справедливия изход от конфликта,  
симетричното решение като правило е най-слабо устойчивото и най-малко 
ефективното, защото то не „атакува” същността на конфликта (предметът на 
спора остава в сила, конфликтът не е разрешен). Освен това е много трудно да 
се намери такава идеална ситуация, при която двете страни — участнички в 
конфликта, да са равностойни в своята материална сила, юридическа правота 
или ценностна мотивация, така че да смятат, че решението ги удовлетворява в 
еднаква степен. По принцип винаги едната страна има някакво предимство и 
при симетрично решения тя ще се чувства ощетена, така че няма да е готова 
твърде дълго да съблюдава постигнатото решение. А дори към дадения 
момент между двете страни да съществува примерно равенство, в 
динамичната ситуация неизбежно ще настъпи асиметрия между двете страни и 
едната от тях ще се стреми (явно или скрито) към ревизия на постигнатото 
споразумение. 
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 Ще дам и тук пример, който може да изглежда като взет от реалния 
живот. Двама души се пазарят за цената на една кола. Човекът Х иска да 
продаде колата си за 10 000 лв., а човекът У желае да я купи за 2 000 лв. 
Симетричното решение е 6 000 лв. — при него всеки отстъпва с 4 000 лв. 
Веднага се вижда, че това решение е формално, тъй като макар и на пръв 
поглед да е справедливо, то не се интересува изобщо защо се е стигнало до 
пазарлъка, защо Х е решил задължително да продаде колата си и защо У иска 
на всяка цена да купи тази кола. 
 Понякога симетричното решение се нарича „майчин тип решение” 
(mother’s type of  decision), доколкото майката обича безусловно и дели по 
равно между децата си — когато разрязва тортата между двамата си сина, тя 
ще им даде равни парчета, когато готви чеиз за дъщерите си, ще внимава да е 
по равно. Е, има и ролева ситуация, при която бащата дели по равно, но 
резултатът е пълен провал! Това е в онзи случай, когато в семейството имало 
само един чифт обици, а и двете дъщери искали да си ги сложат и да отидат на 
седянка (домодерна форма на дискотеката). При настъпилата разправия идва 
бащата и дава на всяка сестра по една обица. Ето го симетричното решение, в 
резултат на което вкъщи настава вой, двете сестри се разплакват и отказват да 
ходят на седянката и да се излагат (очевидно тогава още не е била дошла 
модата да се ходи с по една обица на ухото или на носа...). 
 При асиметричното решение всяка от двете страни получава дял, 
пропорционален на нейната относителна материална сила, юридическа 
правота или ценностна мотивация. И този тип решение най-често се прилага, 
когато става дума за някакви измерими величини — пари, количества, 
територии. Това решение изглежда несправедливо, но на практика то е по-
устойчиво или поне по-ефективно от симетричното, защото макар и да не 
„атакува” същността на конфликта (предметът на спора и тук остава в сила и 
конфликтът не е разрешен), въпреки това то в много по-голяма степен отразява 
реалното съотношение на силите на двете страни и затова всяка от тях има 
повече основания да смята, че не е ощетена и затова ще бъде по-склонна да се 
придържа към постигнатото решение. Очевидно и при асиметричното решение 
е логично да се очаква, че поради динамичната ситуация може да настъпят 
промени (количествени и дори качествени) в съществуващата асиметрия между 
страните и тази от тях, в чиято полза е настъпила тази промяна, ще се стреми 
(явно или скрито) към ревизия на постигнатото споразумение. 
 В условията на горния пример с покупко-продажбата на леката кола, Х и 
У могат да бъдат в различна по неотложност позиция. Например Х да се 
нуждае спешно от пари, защото до ден-два трябва да направи вноска по 
ипотеката на апартамента си, в противен случай апартаментът му ще бъде 
конфискуван. Докато У просто е харесал тази кола, но това не значи, че ще я 
купи на всяка цена, още повече на неизгодна такава. В този случай Х е 
притиснат от обстоятелствата, а У — не. Затова позицията на У е по-силна и 
сделката може да се осъществи на цена, да речем, 4000 лв. — ето го 
асиметричното решение.  
 Обратното, ако Х по принцип е решил да продаде колата си, защото вече 
не му е толкова нужна, след като метрото е буквално до входната му врата, но 
пък не е казано, че трябва да я продаде точно в този момент. Докато на У 
колата му трябва суперспешно, защото неговата приятелка му е поставила 
ултиматум — не потеглят ли двамата в събота с кола на екскурзия из Европа, 
тя ще тръгне не с него, а със Z, защото наистина й е писнало от неизпълнени 
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обещания и празни приказки. Така че в този случай У е притиснат от 
обстоятелствата, а Х — не, затова позицията на Х е по-силна и сделката може 
да се осъществи на цена, да речем 8000 лв. — ето го също асиметричното 
решение.  
 Асиметричното решение понякога се нарича „бащин тип решение” 
(father’s type of decision), тъй като докато майката обича безусловно, то бащата 
обича условно и затова дели не по равно, а по-братски (това е казано на 
шега), т.е. по реални заслуги или конкретни потребности. Впрочем, на същото 
мнение е и Ерих Фром и затова пише следното: „Бащината обич е условна. 
Нейният принцип е: „Обичам те, защото ти ще осъществиш очакванията ми, 
понеже ти изпълняваш дълга си, понеже си като мен” [...]. Бащината обич 
трябва да бъде заслужена и може да изчезне, ако синът не прави онова, което 
се очаква от него. В нейната основа е залегнал принципът на подчинението 
като най-важна добродетел, а неподчинението като най-голям грях и 
съответното му наказание — лишаване от бащина обич”182. 

Аз бих казал, че условността на бащината обич се изразява главно в 
това, че той не поделя формално по равно вниманието, амбициите, 
поощренията и наказанията между децата си, а ги степенува — по важност, по 
приоритет, по перспективи, по отношение на децата към него и към живота. Ако 
бащата дели тортата между синовете си, той ще даде на по-големия син 
повече, а на по-малкия — по-малко, защото ако я раздели по равно, на първия 
няма да му стигне, а на втория ще му остане. Ако бащата има 20 лева, той няма 
да даде по 10 лв. на всяка от дъщерите си, а ще се поинтересува за какво са им 
тези пари. И ако едната има нужда от тях, за да си купи полезен учебник, а 
другата — за да отиде на кино с приятеля си, то той най-вероятно би дал на 
първата 15 лв., а на втората — 5 лв. 
 В споменатата ролева ситуация обаче, при която дъщерите са карат за 
единствените обици, майката е тази, която намира асиметричното решение — 
тя заявява, че сега основна грижа на семейството в момента е омъжването на 
по-голямата дъщеря, защото вече е станала „мома за женене”, затова обиците 
се дават на нея, а сестра й може да почака и ако иска да ходи на седянка, да 
отива, но без обици! 
 При принципно новото решение не се търси някакво обвързване на 
интересите на страните (симетрично или асиметрично), а се „атакува” самият 
предмет на спора, разрешава се същностният конфликт. 
 В условията на горния пример, Х и У престават да се пазарят — 4000 лв., 
6000 лв., 8000 лв., а започват разговор по същество. И сега вече У разбира 
къде Х „го стяга чепикът”, а и Х е наясно, за какво У „го боли душата”. И те 
намират третото, принципно новото решение — У дава толкова пари на Х, 
колкото са му нужни за ипотеката срещу условието да му ги върне след 2 
седмици (когато шефът 100% ще му е превел заплатата); а Х дава колата си на 
У, с условието да му я върне след 2 седмици с пълен резервоар. В такъв 
случай след 2 седмици Х продължава да има кола и е спасил ипотеката на 
апартамента си, а У не се е натоварил с не чак толкова необходима му за всеки 
ден кола, но пък е направил прекрасна и изпълнена с много емоции екскурзия 
из Европа с приятелката си — ето го принципно новото решение. 
 Мирният договор между Египет и Израел, постигнат в Кемп Дейвид, САЩ 
(1978)183 е пример за принципно ново решение. При т.нар. Шестдневна война 
(1967) Израел е окупирал Синайския полуостров, принадлежащ на Египет и 
Голанските възвишения, принадлежащи на Сирия. Под егидата и 
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посредничеството на президента на САЩ Джими КартърLXXXII се провеждат 
преговори, които завършват с подписването на мирен договор 
(Кеймпдейвидското споразумение) между египетския президент Ануар 
СадатLXXXIII и министър-председателя на Израел Менахем БегинLXXXIV. При тези 
преговори президентът Картър не тръгва по пътя на намирането на някакво 
частично уреждане на проблема с окупирания Синайски полуостров (напр. той 
да бъде поделен 50%:50% (симетрично решение), или пък примерно 30%:70% 
или 60%:40% (асиметрично решение), тъй като то не би било прието нито от 
Израел (през територията на Синайския полуостров Египет би могъл да му 
нанесе внезапен удар), нито от Египет и то при никакви условия (Синайският 
полуостров е древна египетска територия и доброволното съгласие на 
президента Садат да отстъпи и 1% от него на еврейската държава би му 
коствало главата в буквалния смисъл на тази дума още в деня на завръщането 
му в Египет). 
 Решението, и то именно принципно новото решение „територия 
срещу сигурност”, е намерено, като Израел се изтегля напълно от Синайския 
полуостров, където се извършват такива логистични преобразувания и се 
предприемат такива мерки, че вече не е възможна никаква внезапна атака на 
Египет през територията на полуострова, която да застраши до неприемлива 
степен сигурността на Израел. Така са атакувани дълбоките причини за 
конфликта (за Египет това е възстановяването на суверенитета върху цялата 
територия, а за Израел — гарантирането на сигурността). От тогава между 
двете държави проблем „Синайски полуостров” не съществува. Ще припомня, 
че проблемът „Голански възвишения” между Сирия и Израел продължава да е 
жив и болезнен, защото тези Възвишения остават и сега, близо 45 години след 
Шестдневната война, окупирани от Израел.  

Без да навлизам повече в опитите за създаване на Обща теория на 
конфликта, ще допълня разбирането на конфликтите с още няколко 
съществени щриха относно характерните фази на конфликта, типологизацията 
на кнофликта и наличието на елементи на конфронтация и сътрудничество във 
всеки конфликт.  
  

Характерни фази на конфликта 
 Има значителен брой класификации, подчинени на разбирането, че 
конфликтът не е състояние, а процес и преминава през различни фази (етапи, 
стадии) на развитие. Те се определят от конкретни параметри, свързани със  
промените в състоянието, целите и средствата на участниците, с мащабите и 
интензитета на самия конфликт, с въвличането на нови участници184. Тези фази 
могат да се редуват. Конфликтът може да се развива както постъпателно, така 
и в обратната посока. Не всяка фаза преодолява причините, които могат да 
доведат до следващата. Нейното прекратяване чрез уреждане не снема от 
дневен ред проблемите от предходната фаза.  

Може да се разграничат следните фази на един конфликт: противоречие, 
спор, криза, същински конфликт и война. 

 
LXXXII Джими Къртър (James „Jimmy” Carter) —  президент на САЩ в периода 1977—1981 г. 
LXXXIII Ануар Садат (Muhammad Anwar Al Sadat, 1918—1981) — президент на Египет в периода 1970—1981 г. Получава 
Нобелова награда за мир заедно с Менахем Бегин заради подписването на Кемпдейвидското споразумение (1978). 
LXXXIV Менахем Бегин (Menahem Begin, 1913—1992) — министър-председател на Израел в периода 1977—1983 г. 
Носител на Нобелова награда за мир заедно с Ануар Садат заради подписването на Кемпдейвидското споразумение 
(1978). 
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 Противоречието е обективна реалност и съществува постоянно в 
отношенията между страните. То е свидетелство за различие във възприятията 
и целите, което е осъзнато като факт и става предмет на тези отношения. 
Включено е в скалата на приоритетите, макар и все още на много ниско ниво, 
но може да породи желание за действие и да стане основа за бъдещ конфликт.  
 Противоречието е най-ниската, първа фаза на конфликта, която се 
характеризира като Констатация на различия. 
 Спорът е заявяване на намерения и принципи по проблема. Предметът 
на противоречието се качва нагоре в скалата на приоритетите. Аргументите 
могат да бъдат на базата на рационални или ирационални мотиви. Обхватът на 
възможните компромиси се съкращава, определя се стратегията на поведение.  
 По време на спора конфликтът започва да се развива и се премества към 
по-остра фаза. Тази фаза се характеризира като Деклариране на позиции. 
 Кризата е ситуация, в която се определя в каква посока ще продължи 
конфликтът по-нататък — дали ще бъде овладян или ще започне да излиза 
извън контрол. Натрупват се конфронтационни елементи, показва се готовност 
за сблъсък и оказване на натиск и принуда, планират се промени в системата 
за сигурност. Стават видими свидетелства за разпад на взаимоотношенията. 
 При кризата се достига се критичната фаза на конфликта. Тази фаза се 
характеризира като Демонстрация на решимост. 
 Същинският конфликт е задълбочаващо се негативно развитие на 
проблема с натрупващи се елементи на необратимост. Системата за сигурност 
се пренастройва към по-решителни действия. Нараства цената, която всяка 
страна е готова да плати за разрешаването на конфликта в нейна полза. 
Противникът се възприема като враг, подозира се в лоши намерения и се 
разобличава като извършител на различни престъпления. Пристъпва се към 
локализирано прилагане на сила и ограничени въоръжени конфликти.  
 Същинският конфликт е фазата на въвличането в сблъсъци и насилие, 
която се характеризира като Пристъпване към действия. 
 Войната е мащабен, всеобхватен и тотален въоръжен конфликт. Всяка 
страна мобилизира, разгръща и вкарва в действие всички налични ресурси. 
Насилието нараства и от двете страни и добива неконтролируеми размери. 
Това води до необратими последствия, до деструктивни системни деформации 
и трансформации. 
 Войната е последната, разрушителна фаза на конфликта, която се 
характеризира като Ескалация на сблъсъка. 
 
 Типологизация на конфликтите  
 Конфликтите могат да бъдат систематизирани по различни критерии185, 
например по предмет, брой на замесените държави, обхват, характер на 
използваните въоръжения, интензивност, начини на развитие във времето, 
последствия: 

● Критерий „Предмет” (основни цели) — конфликти за територии; за 
ресурси; за ценности (културни, идеологически, религиозни); икономически; 
търговски;  дипломатически и т.н. 
 Интересно е да се знае, например, че индианците от племената 
тлингити и хайда в Аляска водят конфликти за ценности (войни), когато някои 
от тях откраднат от другите песен, име или танцLXXXV,186! Предмет на 
конфликтите могат да бъдат различни дефицити: позиционен дефицит 

 
LXXXV Виктор Шнирельман, цитиран от Людмила Пирожкова в студията „Человек и война” (вж. Бележки).  
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(дефицит на социални позиции, статуси, роли); ресурсен дефицит (дефицит на 
определени материални или духовни ресурси); когнитивен дефицит (дефицит 
на ориентации, на информация за вземане на правилни решения, на обяснения 
за ставащото и предстоящото)187. Според Ралф Дарендорф „модерният социа-
лен конфликт е антагонизъм между полагаеми се права и предлагане”188. 
 ● Критерий „Брой на замесените държави” — 1 държава (т.е. 
вътрешнодържавни); 2 държави; повече от 2 държави. 

Когато са замесени повече от 2 държави има различни варианти на 
конфронтация между тях: 

— Държавите са всяка срещу всяка. Такава е ситуацията  в един 
определен период от Студената война, когато трите велики сили САЩ, 
Съветският съюз и Китай са настроени непримиримо една спрямо друга. Това 
става преди разиграването на „китайската карта” от американския президент 
Ричард НиксънLXXXVI и неговия съветник по националната сигурност и държавен 
секретар Хенри КисинджърLXXXVII — т.е. политика на сближаване на САЩ с 
едната комунистическа държава (Китай) за сметка на засилената конфронтация 
с другата комунистическа държава (Съветският съюз). Впрочем китайският 
лидер, председателят Мао ДзедунLXXXVIII смята, че той е разиграл 
американската карта на сближаване с едната империалистическа държава 
(САЩ) за сметка на засилената конфронтация с другата империалистическа 
държава (Съветският съюз). 
 — Коалиция от едни държави срещу коалиция от други държави, като 
коалициите са с едни и същи държави — участнички в тях (постоянни 
коалиции). По време на Студената война в Европа има четири ядрени държави 
— Съветският съюз, Великобритания, Франция и ... САЩ (САЩ често са 
наричани най-голямата западноевропейска военна сила). Независимо от 
различните търкания, несъгласия и противопоставяния по отношение на 
главния конфликт Запад—Изток, имаше винаги една постоянна поляризация — 
Съветският съюз срещу САЩ, Великобритания и Франция, с други думи, 
колкото и френският президент генерал Шал дьо ГолLXXXIX да следваше във 
външната и отбранителната политика собствена стратегическа линия, при него, 
образно казано, Франция нито веднъж не мина от другата страна на 
Берлинската стена. 
 — Коалиция от едни държави срещу коалиция от други държави, като 
съставът на всяка от коалициите се променя с времето (гъвкави коалиции). 
Част от стратегическия гений на великия пруски и германски „железен” канцлер 
Ото фон БисмаркXC е неговата външнополитическа формула в системата от 5 
велики сили (Великобритания, Франция, Австро-Унгария, Русия и Германия) 

 
LXXXVI Ричард Никсън (Richard Nixon, 1913—1994) — президент на САЩ в периода 1969—1974. Той е единственият, 
избиран два пъти за вицепрезидент и два пъти за президент, както и единственият президент, подал оставка от тази 
длъжност във връзка с аферата „Уотъргейт” поради неизбежния импийчмънт. Импийчмънт е процедура с която 
законодателният орган официално подвежда под отговорност лице, което е високопоставен държавен чиновник, вкл. 
държавен глава, за държавна измяна, нарушаване на конституцията, корупция или друго тежко криминално 
престъпление. Аферата „Уотъргейт” (Watergate) е шумен политически скандал в САЩ, в периода 1972—1974 г., свързан 
с незаконни действия — монтиране на подслушвателни устройства в щаб-квартирата на Демократическата партия в 
хотел „Уотъргейт” във Вашингтон. На 27 юли 1974 г. Конгресът на САЩ започва процедура за импийчмънт на избрания 
за втори мандат за президент Ричард Никсън, който не успява да докаже, че няма нищо общо с тази афера и на 9 
август 1974 г., подава оставка, за да не се стигне до отстраняването му от длъжност. 
LXXXVII Хенри Кисинджър (Henry Alfred Kissinger) — Съветник по националната сигурност на президента Ричард Никсън 
(1969—1975), държавен секретар на САЩ (1973—1977). Носител на Нобелова награда за мир (1973). 
LXXXVIII Мао Дзедун (Mao Tsedun, 1893—1976 — председател на Централния комитет на Комунистическата партия на 
Китай в периода 1943—1976 г. 
LXXXIX Шал дьо Гол (Charles de Gaulle, 1890—1970) — президент на Франция в периода 1959—1969 г. 
XC Ото фон Бисмарк (Otto von Bismarck, 1815—1898) — канцлер на Северногерманския съюз (1867—1871); 
райхсканцлер на Германската империя ( 1871—1890). 
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Германия да бъде винаги там, където са три велики сили189. Следователно, ако 
се налага, днес Германия ще бъде с Великобритания и Австро-Унгария срещу 
Франция и Русия; утре — с и Австро-Унгария и Русия срещу Франция и 
Великобритания, а в другиден — с Русия и Великобритания срещу Франция и 
Австро-Унгария. 
 ● Критерий „Намеса на трета страна” — конфликти без външна намеса, 
т.е. участват само държави, които са пряко засегнати от конфликта, или 
конфликти с външна намеса, когато с конфликта се ангажират държави (1 
или повече), които не са пряко засегнати от конфликта. Външната намеса 
може да бъде конструктивна с цел спомагане за урегулиране на конфликта 
или деструктивна с цел задълбочаване на конфликта или за използване на 
затрудненията на някои от държавите, пряко участващи в конфликта. 
 ● Критерий „Обхват” — локални; национални; регионални; 
континентални; глобални конфликти. 
 ● Критерий „Характер на използваните въоръжения” — конфликти с 
леко [обикновено] стрелково оръжие; конфликти с тежко въоръжение; 
конфликти с оръжия за масово поразяване — ядрено, химическо, 
биологическо. 
 ● Критерий „Интензивност” — латентен конфликт (заглъхващ, без 
никакво насилие); конфликт със слаба интензивност (тлеещ, епизодично 
напомнящ за себе си с прояви на насилие); конфликт със средна 
интензивност (ескалиращ, със зачестяващи актове на насилие); конфликт 
със силна интензивност (мащабен, с нарастващо насилие); конфликт с 
огромна интензивност (излязъл извън контрол, с тотално насилие). 
 ● Критерий „Начини на развитие във времето” — конфликти с 
равномерна интензивност и конфликти с неравномерна интензивност 
(пулсиране, протичане на фази; пулсациите са или по хоризонталната ос, т.е. 
от една фаза в друга — напред и назад в развитието, или по вертикалната ос —  
изблици на насилие и после спадане на насилието. 
 ● Критерий „Последици” — конфликти с пренебрежими последици; 
конфликти с леки последици; конфилкти със средни последици; конфликти с 
тежки последици; конфликти с разрушителни последици. 
 Ралф Дарендорф привежда своя типология на конфликтите190: 
 ▪ по източници на възникване — конфликти на интереси, конфликти на 
ценности, конфликти на идентификации; 
 ▪ по социални последствия — успешни, неуспешни, съзидателни 
(конструктивни), разрушителни (деструктивни); 
 ▪ по мащаб — локални, регионални, междудържавни, глобални, 
микроконфликти, макроконфликти, мегаконфликти; 
 ▪ по форми на борбата — мирни, не-мирни; 
 ▪ по направление — вертикални, хоризонтални; 
 ▪ по особености на условията на произхода — ендогенниXCI, 
екзогенниXCII; 
 ▪ по отношение на субектите към конфликта — истински, случайни 
(условни), изместени, лъжливи, невярно приписани, латентни; 
 ▪ по използване на съответната тактика от страните — 
„сражения” (fights), „игри” (games), „дебати” (debates). 

 
XCI Ендогенен — възникващ, развиващ се в организма, в резултат на вътрешни причини; предизвикан от вътрешни 
фактори.  
XCII Екзогенен — предизвикан от външни причини и фактори. 

http://ru.wiktionary.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C:%D0%A3%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%81%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
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 Ще се спра по-подробно на последния тип конфликти в типологията на 
Ралф Дарендорф. Всъщност класифицирането на конфликтите като „сражения” 
(fights), „игри” (games) и „дебати” (debates) е направено от Анатол Рапопорт 
(Anatol Rapoport, роден в Русия като Анато́лий Рапопо́рт, 1911—2007)191.  
 „Сраженията” са тип конфликти, при които противоречията между 
страните са антагонистични и двете страни се стремят към пълна победа, 
защото другият възможен изход за тях е пълната загуба. Такива са 
конфликтите, свързани с ценности, по които компромисът е невъзможен — или 
си за аборта, или си против него; или си за, или си против смъртното наказание; 
или приемаш моя Бог, или оставаш вярващ в своя Бог. Няма как да се 
разберем за 10% аборт и 90% не-аборт — абортът не може да бъде извършен 
на една десета; нито за 20% изпълняване и 80% неизпълняване на смъртното 
наказание — човекът не може да бъде убит на една пета; нито за 50% от моя 
Бог и 50% от твоя Бог — няма как да създадем синтетичен бог, който да е една 
втора от моя Бог и една втора от твоя Бог. 
 „Игрите” са тип конфликти, при които има строго описани правила за 
поведение на страните, по подобие напр. на шахмата. Участниците в подобни 
конфликти са рационални играчи. Всеки от тях се стреми да „победи”, като 
оптимизира своите ползи и минимизира щетите, съблюдавайки тези правила. 
 „Дебатите” са тип конфликти, при които връх взема „пазаренето”, 
умението да се търгува, да се маневрира, да се осъществява успешна 
дипломация, да се намират компромиси, да се търси дълбоката причина за 
конфликта. 
 
 Елементи на конфронтация и сътрудничество в конфликта 
 Много рядко в един конфликт единствените възможни отношения са тези 
на непрекъсната и ескалираща конфронтация. По-скоро можем да говорим за 
наличието както на елементи на конфронтация, така и на елементи на 
сътрудничество. Те винаги са преплетени и между тях съществува 
диалектическоXCIII единство и противоборство. Конфронтацията е заредена с 
негативна, деструктивна енергия, с войнствени намерения. От своя страна 
сътрудничеството е заредено с позитивна, конструктивна енергия, с мирни 
намерения. Във всеки един конфликт изборът на поведение дали да 
преобладават конфронтационните нагласи или нагласите към сътрудничество, 
зависи от редица фактори — външни и вътрешни, политически и икономически, 
етични и културни фактори. 
 Развитието на конфликта може да бъде представено на диаграма чрез 
координатна система с две оси (вж. фиг. 3). По едната ос се отбелязва 
съответната величина на сътрудничеството в дадената точка от развитие на 
конфликта, а по другата ос се отбелязва съответната за тази точка величина на 
конфронтацията. Кривата, съединяваща последователните точки от развитието 
на конфликта, се нарича „Крива на конфликта в осите Сътрудничество—
Конфронтация”. Понеже на английски Сътрудничество е Cooperation, а 
Конфронтация — Confrontation, то за да се избегне еднаквото съкращение на 
осите Co. и Co., понякога тази Диаграма на конфликта се нарича (шеговито) 
„Coca—Cola диаграма на Конфликта”. 
 

 
XCIII Диалектически — осъществяващ се чрез развитие, основано на борбата на противоположностите, преминаването 
на количествените изменения в качествени промени и отрицание на отрицанието. 
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Според взаимодействието между елементите на конфронтация и 
сътрудничество в конфликтите, тяхното съдържание и крайния им резултат 
може да се разглеждат два типа конфликти или игри, както често са наричани 
в моделното проектиране на конфликтите: конфликт (игра) с нулева сума  и 
конфликт (игра) с ненулева сума. 
 Конфликтите (игрите) с нулева сума са от типа „win—lose”, „победа—
загуба”, „да—не”, „или—или”, при които победата на едната страна означава 
загуба на другата.  В Теорията на игрите подобен тип игра се нарича „игра със 
стратегическо съперничество” или „zero-sum game”. Впрочем, понякога този тип 
конфликти (игри) се наричат „конфликти (игри) с постоянна сума”192, тъй като 
отново когато единият получи повече, другият получава по-малко, но общата 
сума не е нула, а с друга стойност. Например при разделянето на тортата 
между двама братя, ако единият брат получи повече, то другият брат получава 
по-малко, но сумата на двете части е равна на цялата торта. 
 Конфликтите (игрите) с ненулева сума са два варианта — с 
положителна стойност и с отрицателна стойност на ненулевата сума:  

▪ Когато ненулевата сума е положителна, конфликтите (игрите) са от 
типа „win—win”, „победа—победа”, „да—да”, „и—и”, т.е. при тях двете страни 
могат да спечелят, като се постигне резултат, който е изгоден (макар дори в 
различна степен) и за едната, и за другата страна. В Теорията на игрите 
подобна игра се нарича „игра със стратегическо сътрудничество” или „positive 
non-zero-sum game”.  
 ▪ Когато ненулевата сума е отрицателна, конфликтите (игрите) са от 
типа „lose—lose”, „загуба—загуба”, „не—не”, „нито—нито”, т.е. при тях двете 
страни могат да загубят, като се постигне резултат, който е неизгоден (макар 
дори в различна степен) и за едната, и за другата страна. В Теорията на игрите 
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подобна игра се нарича „игра със стратегически антагонизъм” или „negative non-
zero-sum game”.  
 Когато се описват различните конфликтни ситуации, свързани със 
сигурността, в науката да сигурността се използват различни моделни задачи. 
Ще се спра на два големи класа такива моделни задачи. Единият клас включва 
задачите, при които всяка от двете страни преследва само своите интереси, а 
другият клас  е от задачите, където всяка от двете страни се грижи единствено 
за интересите на другата страна. 
 При задачите (игрите, конфликтите) от първия клас всяка от двете 
страни преследва само своите интереси, а накрая и двете страни 
претърпяват загуба. Най-простият случай се нарича „Двете сестри и 
портокалът”. При него две сестри се карат за един портокал, идва майката и го 
разделя по равно между тях. Но вместо да се успокоят, и двете сестри започват 
да плачат в емоционален знак на несъгласие с това симетрично решение на 
майката, тъй като по-малката сестра просто е искала да изяде портокала, а по-
голямата се е нуждаела от неговите кори, защото ще дойде на гости приятелят 
й, тя иска да направи за целта кейк и да се похвали с уменията си, и вероятно 
защото вече е чула максимата, че пътят към сърцето на мъжа минава през 
корема му... 
 Тези ситуациите, при които всяка страна мисли само за своите интереси 
и в резултат губят и двете страни, обикновено се разделят на три типа 
„игри” — „игра” с малка загуба, „игра” с поправимо голяма загуба и „игра” с 
непоправимо голяма загуба. 
 В първия случай („игра” с малка загуба), когато загубата е малка, може да 
се разгледа играта „Той, тя и двете кучета”. При тази „игра” всеки от двамата 
влюбени изпитва силна радост, когато се разхожда с другия, но също така се 
изпълва с голямо удоволствие, когато се разхожда с кучето си. Обаче 
проблемът е, че ако и двамата излязат на обща разходка с кучетата си, тогава 
цялото позитивно преживяване пропада абсолютно, защото техните кучета не 
се понасят и започват да се лаят, нападат, гризат, като разходката става просто 
невъзможна. И така, всеки от двамата на излизане е пред дилемата да вземе 
ли кучето, или да не го вземе. Таблицата на изпитаните позитивни емоции (по 
нарастването им от 1 до 4) може да се представи в следния вид193: 
 

Разходка Тя 

Без куче С куче 

Той Без куче (3, 3) (2, 4) 

С куче (4, 2) (1, 1) 

 
Табл. 1. „Той, тя и двете кучета” — изпитани положителни емоции 

 
 Вижда се, че ако всеки мисли само за своите интереси и не се 
съобразява с другия, то ще тръгне на общата разходка с кучето си, но накрая 
разходката ще се опропасти тотално. Загубата обаче е малка, защото все пак 
са се срещнали, казали са си отново и отново, че се обичат, а и утре е ден, 
двамата могат да се договорят да се редуват с кучетата при излизане. В такъв 
случай нещата ще си дойдат на мястото. 

Във втория случай („игра” с поправимо голяма загуба), когато загубата е 
голяма, но поправима, може да се разгледа играта, известна като „Дилемата на 
затворника” (Prisoner’s Dilemma). При тази „игра” полицията в един известен с 
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тежката криминална ситуация град залавя двама престъпници, които действат 
заедно в многобройни случаи на брутално нарушаване на законността. Те са 
отведени в килии в двата края на следствения изолатор и нямат възможност да 
общуват помежду си. На всеки от тях се казва, че ако той направи пълно 
признание за престъпленията на двамата, ще получи присъда от 2 години, а 
другият ще бъде осъден на 5 години затвор. Ако и двамата мълчат и не 
направят никакви признания, то съгласно данните за техните деяния, с които 
полицията разполага, ще им се наложи наказание от по 1 година в затвора. Ако 
обаче и двамата направят пълни признания за съвместната си бандитска 
дейност, то тъй като в този случай ще попаднат под разпоредбите за 
организирана престъпна група, те ще получат по 10 години затвор. И така, 
всеки от двамата е изправен пред дилемата да мълчи или да направи пълни 
признания. Таблицата на възможните години затвор за двамата (с 
нарастването им от 1 до 10) може да се представи в следния вид194: 
 

Признания Затворник A 

Не признава Признава 

Затворник B Не признава (1, 1) (5, 2) 

Признава (2, 5) (10, 10) 

 
Табл. 2. „Дилема на заворника” — години затвор 

 
 Вижда се, че ако всеки мисли само за своите интереси и не се 
съобразява с другия, накрая губят и двамата. И то много. Мислейки само за 
своите интереси, всеки бърза да направи пълни признания. Съблазнително би 
било да мълчи, но ако другият проговори, тогава го чакат цели 10 години „в 
пандиза”. Загубата в случая е голяма (10 години в затвора), но все пак не 
непоправима.  Още повече че ние разглеждаме този случай като единичен акт, 
докато двамата затворници отдавна са заедно и вероятно са изработили 
механизъм за съвместяване на интересите. 
 Точно това прави политологът Робърт Акселрод (Robert Axelrod) — той 
устройва своеобразно състезание между специалисти в конфликтите (игрите) 
от цял свят чрез представяне на компютърни програми, базирани върху 
различни стратегии за поведение в условията на често повтаряща се „дилема 
на затворника”. Играе се на двойки всеки срещу всеки, като ситуацията „дилема 
на затворника” се повтаря 150 пъти. За всеобща изненада състезанието се 
печели именно от споменатия по-горе Анатол Рапопорт и то с най-кратката и 
проста програма, състояща се буквално от един ред, която може да се нарече 
„танто за танто” („tit-for-tat”), т.е. каквото ти на мен, това и аз на теб. Робърт 
Акселрод е силно изненадан, повтаря състезанието с още повече участници, 
като ситуацията с „дилемата на затворника” се повтаря 200 пъти, но 
победителят е същият195,196. При такава стратегия всеки играч („затворник”) 
отговаря в следващата игра с идентичен на предния ход на опонента (втория 
„затворник”) — ако другият е мълчал, сега мълчи той, ако другият го е 
„накиснал”, сега го „накисва” и той. Оказва се, че отговаряйки на другия по 
аналогичен на действията му начин, играчите („затворниците”) най-бързо 
изработват обща, успешна и за двама им, стратегия, т.е. при такава стратегия, 
двамата играчи най-бързо синхронизират своите действия, техните интереси 
най-бързо се интегрират в съвместна, кооперативна стратегия, когато те мислят 
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не само за себе си, а и един за друг и започват да си сътрудничат, а значи — да 
си помагат197. 

Стратегията „tit-for-tat” може да се разглежда и като стратегия „око за 
око”. В Книгата на Вехтия Завет „Изход” Бог изрича към Моисей: „Когато някои 
се бият, и ударят трудна жена, и тя пометне, но друга повреда не стане, то да 
се вземе от виновния глоба, каквато му наложи мъжът на жената, и той да я 
заплати пред посредници; ако пък стане повреда, нека да даде живот за живот, 
око за око, зъб за зъб, ръка за ръка, нога за нога, изгоряло за изгоряло, рана за 
рана, натъртено за натъртено (Изх. 21:22-25). В Новия Завет се предлага по-
кооперативно поведение: Иисус казва на учениците си: „Слушали сте, че бе 
казано: „око за око, и зъб за зъб”. Аз пък ви казвам: да се не противите на злото. 
Но, ако някой ти удари плесница по дясната страна, обърни му и другата” (Мат. 
5:38-39) и „И както искате да постъпват с вас човеците, тъй и вие постъпвайте с 
тях” (Лук. 6:31). Ето как от „прави на другите това, което те правят на теб” се 
стига до „прави на другите това, което искаш те да правят на теб” 198. 
 В третия случай („игра” с непоправимо голяма загуба), когато загубата е 
непоправима, може да се разгледа играта, известна като „'chicken' game” (игра 
„Кой е страхливецът?”)XCIV. Томас Шелинг (Thomas Schelling), американски 
икономист, носител на Нобелова награда за 2005 г. и виден специалист в 
областта на международните отношения и националната сигурност, привежда 
примера, че след Втората световна война американските младежи се 
развличат с „играта на пиле”. Двама от тях карат с висока скорост камиони (или 
коли, мотори) един срещу друг и този, който първи завие и се отклони от пътя, 
той е „пиле”, т.е. страхливец. За другия тази вечер е най-щастливата, защото 
всички момичета танцуват с него и го гледат с възторжени очи. И така, всеки от 
двамата шофьори е изправен пред дилемата — дали да продължи смело 
напред и да стане герой на вечерта, или да отстъпи и да се опозори пред 
момичетата. Таблицата на печалбите и щетите, които носи тази „игра” за 
двамата младежи (с намаляване от +100 или пълна победа, герой на вечерта, 
през –10, „пиле”, страхливец до –1000 или катастрофа с тежки наранявания или 
дори смърт) може да се представи в следния вид199: 
 
 

Кой е страхливецът? Шофьор Б 

Да завие Да продължи 

Шофьор А Да завие (–1, –1) (–10, +100) 

 Да продължи (+100, –10) (–1000, –1000) 

 
 Табл. 3. „Chicken game” — печалби и щети  
 
 Вижда се, че ако всеки мисли само за своите интереси и не се 
съобразява с другия, накрая губят и двамата, и то непоправимо — загубата и за 
двамата е фатална.  
 Ситуацията може да се доразвие, с което да се усложни и направи още 
по-трудна за решаване. Какви би станало, ако единият демонстративно 
изхвърли кормилото през прозореца? Тогава той се показва като ирационален 
играч и не оставя особен избор на другия, като го принуждава да отстъпи, без 
да е „пиле”. Ами ако изхвърленото кормило не е истинското, а резервно, т.е. 
този играч блъфира200?  

 
XCIV Chicken game (англ. chicken ‘пиле, страхливец’) — „Игра на пиле”, игра „Кой е пилето? („Кой е шубелията?”). 
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 При задачите (игрите, конфликтите) от втория клас, коренно 
противоположен на досега разглеждания, всяка от двете страни се грижи 
единствено за интересите на другата страна, напълно подчинявайки на нея 
своите интереси (или дори игнорирайки ги изцяло), а накрая отново и двете 
страни претърпяват загуба. Следователно, ако при предишния клас от игри 
идеята е, че в общия случай ако всяка от страните в конфликта преследва само 
своите интереси, в резултат губят и двете, то при този клас от игри идеята е, че 
ако всяка от двете страни поставя на първо място интересите на другата 
страна, в общия случай също така и двете страни губят. 
 Една моделна ситуация от втория клас е т.нар. игра „О. Хенри”, наречена 
на едноименния писателXCV. Тя се базира на неговия разказ „Даровете на 
влъхвите” (The Gift of the Magi, 1906)201, в който двамата съпрузи Дела и 
Джеймз Дилингъм Йънг се обичат много силно. Те имат две съкровища, с които 
страшно се гордеят — нейните великолепни коси и неговият златен часовник. 
Всеки от двамата решава да направи подарък на любимото си същество за 
Коледа. Тя отива да отреже и продаде косите си, а с парите от тях му купува 
платинена верижка за часовника. Той продава часовника си и й купува комплект 
гребени за косите й с истинска костенуркова черупка с блестящи камъни по 
края — на тези гребени тя толкова пъти се е любувала пред една витрина на 
Бродуей. Така в Коледната вечер тя има гребени, но няма коса, а той има 
верижка за часовник, но няма часовник. 
 Изводът от тези класове игри (конфликти, задачи) е все един и същ. В 
общия случай оптималното решение винаги се намира като микс от елементи 
на сътрудничество и елементи на конфронтация, т.е. като стремеж на всяка от 
страните в конфликта да мисли за отстояването на своите интереси, но като в 
същото време отчита и интересите на другата страна.  

Поместените по-долу две таблици предлагат допълнителни възможности 
за информация и размисъл по отношение на принципното съчетаване на вида 
конфликт (с нулева или не с нулева сума) със стратегията на поведение на 
всяка от страните в конфликта (с елементи на сътрудничество и елементи на 
конфронтация).  
 За тези, които смятат, че най-важен преди всичко е крайният резултат, 
вероятносттаXCVI (шансът) за постигане на позитивен резултат може да се 
определи по следния начин: 

 

Позитивен резултат По резултат 

Игра  
с нулева сума 

Игра  
с ненулева сума 

По 
поведение 

Сътрудничество  0 1 

Конфронтация ≥1/2 ≤1/2 

 
 Табл. 4. Вероятност за позитивен резултат 
 

Тази таблица се разшифрова така:  
 — при конфликт с нулева сума ако участникът залага на поведение със 
сътрудничество, най-вероятният изход е той да не успее да защити интересите 
си; 

 
XCV O. Хенри (O. Henry) — литературният псевдоним на американския писател Уилям Сидни Портър (William Sydney 
Porter, 1862—1910). 
XCVI В математиката вероятността обикновено се измерва между 0 (т.е. 0%) и 1 (т.е. 100%). 
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 — при конфликт с нулева сума, ако участникът залага на поведение с 
конфронтация, вероятността той да защити интересите си е по-голяма или най-
малко равна на 1/2 (т.е. поне 50%); 
 — при конфликт с ненулева сума, ако участникът залага на поведение с 
конфронтация, вероятността той да защити интересите си е по-малка или най-
много равна на 1/2 (т.е. не повече от 50%); 
 — при конфликт с ненулева сума, ако участникът залага на поведение 
със сътрудничество, най-вероятният изход е той да успее да защити 
интересите си. 
 Изводът е, че при конфликти с нулева сума залогът за успеха е 
преобладаване на елементи на конфронтация, а при конфликти с ненулева 
сума, залогът за успеха е преобладаване на елементи на сътрудничество в 
поведението на участника. 
  За тези, които смятат, че най-важно преди всичко е съхраняването на 
отношенията с другия участник, таблицата придобива следния вид: 

 

Съхраняване  
на отношенията 

По резултат 

Игра  
с нулева сума 

Игра  
с ненулева сума 

По 
поведение 

Сътрудничество  ≤1/2 1 

Конфронтация 0 ≥1/2 

 
 Табл. 5. Вероятност за съхраняване на отношенията 
 
 Тази таблица се разшифрова така:  
 — при конфликт с нулева сума ако участникът залага на поведение с 
конфронтация, най-вероятният изход е той да не успее да съхрани 
отношенията си с другия участник, т.е. да ги разруши; 
 — при конфликт с нулева сума, ако участникът залага на поведение със 
сътрудничество, вероятността той да успее да запази отношенията си с другия 
участник е по-малка или най-много равна на 1/2 (т.е. не повече от 50%); 
 — при конфликт с ненулева сума, ако участникът залага на поведение с 
конфронтация, вероятността той да успее да запази отношенията си с другия 
участник е по-голяма или най-малко равна на 1/2 (т.е. поне 50%); 
 — при конфликт с ненулева сума, ако участникът залага на поведение 
със сътрудничество, най-вероятният изход е той да успее да съхрани 
отношенията си с другата страна. 
 Изводът е, че в конфликти с нулева сума единия участник може много 
трудно да запази отношенията с другия участник, независимо дали в 
поведението му преобладават елементите на сътрудничество или на 
конфронтация, а при конфликти с ненулева сума, единият участник може в 
голяма степен да запази отношенията си с другия участник, независимо от това 
дали в неговото поведение преобладават елементите на сътрудничество, или 
елементите на конфронтация. 
 В заключение, още една таблица за вероятността да се постигне 
работещо и устойчиво решение на един конфликт, свързана едновременно с 
класификацията на Анатол Рапопорт за трите вида конфликти като тактика на 
участниците („сражения”, „дебати” и „игри”) и с типа на конфликта като 
резултат (игра с нулева сума или игра с ненулева сума). 
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Работещо  
и устойчиво решение 

По резултат 

Игра  
с нулева сума 

Игра  
с ненулева сума 

По тактика 
на 

участниците 

Тип „сражение” ≥0    и ≤1/6 ≥3/6 и ≤4/6 

Тип „игра” ≥1/6 и ≤2/6 ≥4/6 и ≤5/6 

Тип „дебат” ≥2/6 и ≤3/6 ≥5/6 и ≤   1 

 
 Табл. 6. Вероятност за работещо и устойчиво решение 
 
 Смисълът на тази таблица е следният: 
 — при конфликт тип „сражение” (като тактика на участниците) и „игра с 
нулева сума” (като резултат) вероятността да се постигне работещо и 
устойчиво решение на този конфликт е нищожна — между 0 и 1/6. 
 — при конфликт тип „игра” (като тактика на участниците) и „игра с нулева 
сума” (като резултат), вероятността да се постигне работещо и устойчиво 
решение на този конфликт е много малка — от 1/6 до 2/6 (т.е. до 1/3); 
 — при конфликт тип „дебат” (като тактика на участниците) и „игра с 
нулева сума” (като резултат), вероятността да се постигне работещо и 
устойчиво решение на този конфликт е малка — от 2/6 (т.е. от 1/3) до 3/6 (т.е. 
до 1/2); 
 — при конфликт тип „сражение” (като тактика на участниците) и „игра с 
ненулева сума” (като резултат), вероятността да се постигне работещо и 
устойчиво решение на този конфликт е голяма от 3/6 (т.е. от 1/2) до 4/6 (т.е. до 
2/3); 
 — при конфликт тип „игра” (като тактика на участниците) и „игра с 
ненулева сума” (като резултат), вероятността да се получи работещо и 
устойчиво решение на този конфликт е много голяма от 4/6 (т.е. от 2/3) до 5/6; 
 — при конфликт тип „дебат” (като тип тактика на участниците) и „игра с 
ненулева сума” (като резултат), вероятността да се получи работещо и 
устойчиво решение на този конфликт е огромна — от 5/6 до 1. 
 С други думи, вероятността да бъде постигнато работещо и устойчиво 
решение на един конфликт (т.е. конфликтът да бъде разрешен) може да се 
степенува от най-голямата до най-малката в следния ред: 

1. Конфликтът е тип „дебат” (като тактика на участниците) и „игра с 
ненулева сума” (като резултат). 

2. Конфликтът е тип „игра” (като тактика на участниците) и „игра с 
ненулева сума” (като резултат). 

3. Конфликтът е тип „сражение” (като тактика на участниците) и „игра с 
ненулева сума” (като резултат). 

4. Конфликтът е тип „дебат” (като тактика на участниците) и „игра с 
нулева сума” (като резултат). 

5. Конфликтът е тип „игра” (като тактика на участниците) и „игра с нулева 
сума” (като резултат). 

6. Конфликтът е тип „сражение” (като тактика на участниците) и „игра с 
нулева сума” (като резултат). 

 
Сила като аксиоматично, парадигмално понятие 

 Парадгималното понятие „сила” несъмнено е ключово в науката за 
сигурността, а когато става дума за международните отношения то всъщност е 
понятието, около което се „върти” цялата тяхна теория. Различните школи в 
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теорията на международните отношения се позиционират в зависимост от 
обвързаността си с него. 
 Силата може да се определи като всичките ресурси, с които една 
система отстоява своите интереси в конфликта. 
 Логическата линия на разсъждения е следната: 

Различност ↔ Различни Интереси → Конфликт → Сила 
 Системите са различни и имат различни интереси. В своите отношения 
те срещат интересите си. Срещата на техните интереси — това е конфликт. В 
конфликта системите мобилизират всичките си ресурси, за да отстоят своите 
интереси. Силата се определя като тези „всички ресурси”. 
 Обръщам внимание на изричното подчертаване на думата „всички”, т.е. 
че силата — това са всички ресурси, с които системата разполага в конфликта 
за отстояване на своите интереси. Именно затова между социалните системи 
(хора, общности, общества, държави) може да има междусистемни 
(междучовешки, междуобщностни, междуобществени, междудържавни) 
отношения, защото не всичко опира и не всичко се решава от физическата 
сила. Между животните, например между лисицата и заека, няма 
междуживотински отношения, защото винаги лисицата изяжда заека. Между 
хората, обаче, освен физическа сила, има право, интелект, хитрост, аргументи, 
дипломация, харизма и т.н., които могат да повлияят на крайния резултат от 
отношенията между физически по-силния и физически по-слабия. Само така 
можем да си обясним как крехката и фина красавица „тръшва” на земята якия и 
груб човек звяр и стъпва победоносно отгоре му с токчето на обувчицата си. 
Очевидно тя го е победила с различна от физическата сила — с атракция, 
обаяние, омайване, обещание за светло бъдеще. 
 Неслучайно гениалният флорентинец, философът и мислител Николо 
Макиавели (Niccolò Machiavelli, 1469—1527) в безсмъртния си шедьовър 
„Владетелят” (Il Principe, 1513) пише: „И така, тъй като на владетеля е 
необходимо да владее добре похватите на звяра, той трябва да взема пример 
от лисицата и от лъва, защото лъвът е беззащитен срещу примките, а лисицата 
е беззащитна срещу вълците. Следователно трябва да бъде лисица, за да 
разпознава примките, и лъв, за да плаши вълците. Онези, които разчитат само 
на лъвската сила, не разбират нищо от политика [...]. Който по-изкусно си е 
служил с хитростта и с измамата, той е постигал повече. Необходимо е обаче 
човек да умее добре да прикрива в себе си тази лисича природа и умело да се 
преструва”202. 
 Според видния американски геополитик от холандски произход Никълъс 
Спийкмън (Nicholas Spykman,1893—1943) мощта на държавата „означава 
оцеляване, способност да диктува на онези, които не разполагат с мощ, и 
възможност да налага отстъпки на онези, които разполагат с по-малко мощ”203. 
Известният харвардски учен в областта на международните отношения 
Джоузеф Най (Joseph Nye) смята, че силата е способността на държавата да 
постига целите си, а друг виден американски политолог Робърт Дал (Robert 
Dahl) определя силата на държавата като способност да принудиш другите да 
направят това, което иначе не биха направили204.  
 Следвайки бащата на съвременната школа на политическия реализъм 
Ханс Моргентау (Hans Morgenthau, 1904—1979), същностни характеристики, 
оказващи влияние върху силата (мощта) на държавата, са географското 
положение, природните ресурси, индустриалната мощ, военните способности, 
населението, националният характер (може да се каже, че това е исторически 
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формирана характеристика), националният морал (това е по-скоро състоянието 
на духа на нацията към дадения момент), качеството на дипломацията, 
качеството на управлението (на политическото лидерство)205. 
 Според споменатия току-що Никълъс Спийкмън измерителите на силата 
на държавата са следните: повърхност на територията, естество на границите, 
гъстота на населението, ресурси, икономическо и технологическо развитие, 
финансови възможности, етническа хомогенност, степен на социална 
интеграция, политическа стабилност в страната, национален дух206. 
 Забележителният френски философ Реймон Арон (Raymond Aron, 1905—
1983) смята, че елементите на държавната мощ са три: среда (т.е. 
пространството, което заемат политическите единици); ресурси (т.е. 
разполагаемите материални средства, умението те да бъдат използвани, 
наличният човешки потенциал и възможността една част от него да се 
превръща във войници); способност за колективно действие (т.е. 
организацията на армията, дисциплината на войниците, качеството на 
гражданското и военното управление във военно и мирно време, 
солидарността на гражданите пред лицето на изпитанията чрез благополучие 
или нещастие)207,208. При това той разграничава мощта на държавата от 
нейната сила. За него мощта — това е способността на държавата да налага 
своята воля над другите държави и затова тя, мощта е социално отношение. А 
силата на държавата е само един от елементите на мощта. Затова различието 
между мощ и сила — това е различие между потенциала на държавата, 
нейните вещни и човешки ресурси, от една страна, и човешките отношения, т.е. 
вторият от неговите три елемента (способността за колективно действие), от 
друга209. 
 Българският изследовател Евгений Гиндев разглежда мощта на 
държавата като материална и духовна. Според него мощта на всяка държава 
може да бъде измерена чрез „обобщен (материален) показател, който в голяма 
степен отчита влиянието и на двете компоненти в така наречената държавна 
мощ”. Той цитира резултатите от прилагане на методиката за пресмятане на 
този показател, разработена от Центъра за стратегически и международни 
изследвания към Джорджтаунския университет в САЩ. В съгласие с нея, 
според стойността на въпросния интегративен показател, държавите се 
подреждат в 4 етажа (равнища): (1) геостратегически етаж с показател за 
тяхната мощ  над 300; (2) стратегически  етаж с показател между 200 и 300; 
(3) регионален етаж с показател между 100 и 200; (4) местен етаж с показател 
от 20 до 100. Държавите с показател за държавна мощ под 200 са без каквото и 
да било значение в международната политика. 
 Евгений Гиндев привежда следната таблица за стойност на 
интегративния показател на държавната мощ210: 
 

Държава Държавна мощ 

САЩ 421 

Германия 168 

Япония 144 

Китай 120 

Франция 101 

Англия 99 

Южна Корея 53 

Турция 39 
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Тайван 37 

Израел 37 

  
Табл. 7. Интегративен показател за държавната мощ 

 
 Силата на държавата на световната сцена е пряко свързана с 
възможностите й да оказва влияние върху международните процеси и да кара 
другите да се съобразяват с нея. Макар че би могло да се каже, че силата на 
една държава не е крайното решение на всички нейни проблеми, а освен това, 
както видяхме и отново ще се спрем на това по-долу, силата има различни 
съставляващи и военната и икономическата мощ на държавата в никакъв 
случай не изчерпват цялата й сила. При все това нито една държава не може 
да избяга от сянката на своята сила (а по-скоро от евентуалната липса на 
достатъчно сила), защото дори да не е достатъчно условие, силата въпреки 
това е необходимо условие гласът на държавата да се чува, ако не в глобален 
или континентален, то поне в регионален план. Затова ще приведа една 
възможна систематизация на държавите в системата за международна 
сигурност по отношение на тяхната мощ (понятие, което за целите на 
настоящия анализ с пълно право може да се смята като еквивалентно на 
понятието „сила”): 
 На първо място са т.нар. „велики сили”, които чертаят световния ред и 
без които не може да бъде решен нито един проблем на глобалната сигурност. 
Сегашният уникален еднополюсен модел кара немалко учени да разделят 
великите сили на „просто” велики сили и свръхдържави, за да отдадат 
съответното внимание и признание на САЩ. В групата на т.нар. „велики сили” 
Бари Бузан и Оле Уевър обособяват два типа държави: суперсили 
(superpowers) и велики сили (great powers). Суперсилите трябва да 
разполагат с първокласни военни политически способности и да са в състояние 
да оказват военно и политическо влияние в глобален обхват, да са активни 
играчи в процесите на секюритизация и десекюритизация във всички или почти 
във всички региони на международната система, като заплахи, фактори, 
гарантиращи сигурността, партньори или интервениращи в региона. Като 
правило суперсилите определят „универсалните” ценности в глобален план и 
тяхната легитимност ще зависи от способността им да обезпечат 
легитимността на тези ценности (такива суперсили са били Великобритания и 
Франция през XIX век, Великобритания, САЩ и СССР след Първата световна 
война; САЩ и СССР след Втората световна война; след края на Студената 
война суперсила са само САЩ), докато статутът на (просто) велика сила е по-
слабо обвързващ като способност и поведение. При великите сили не е 
толкова необходимо те да имат огромни способности във всички сектори и не е 
нужно да имат активно присъствие във всички региони и сфери на 
международната система. Статутът, рангът на велика сила се базира главно на 
една-единствена ключова позиция. Онова, което отличава великите сили от 
просто регионалните такива е, че вторите са отговорни пред първите на базата 
на съотношенията в разпределението на силите на системно ниво в 
настоящето и в близко бъдеще. Обикновено на великата сила се гледа от 
страна на другите големи играчи като на държава, която има осезаем 
икономически, военен и политически потенциал да претендира в близък или 
средносрочен план за статута на суперсила. Великите сили или са смятани за 
регионални сили, които са възможни претенденти за суперсили (например 
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Китай), или са смятани за суперсили, но с възможности максимално за 
регионални сили (например Япония)211. 
 На второ място са регионалните сили (regional powers), които условно 
казано са великите сили в съответния регион. Според дефиницията на Бари 
Бузан и Оле Уевер регионалните сили определят в голяма степен полярността 
на съответния регионален комплекс за сигурност и имат влияние и способности 
за пряко въздействие върху процесите на секюритизация в региона212. 
Следователно това са държавите, чиято роля в дадения регион е изключително 
важна, дори определяща, но извън региона тяхното влияние е много по-слабо, 
независимо какви са амбициите им и дали са използвани от великите сили за 
намиране на баланс на силите в глобален мащаб. За партньорството на 
регионалните сили се води борба с всевъзможни средства от страна на 
великите сили. САЩ имат свой списък от „пивотни държави” — регионални 
сили, които са на острието на американските стратегически интереси в региона 
(Южна Корея, Пакистан, Израел, Египет, Турция и т.н.). 
 На трето място са държавите с ограничени ресурси за влияние 
(states with limited resources to exert influence), наричани понякога несъвсем 
прецизно „малки държави” (small states). Такива са повечето държави по света. 
Тяхната роля и значение са единствено (или преди всичко) в техния регион, а 
извън него едва ли някой се съобразява кой знае колко с тях, независимо от 
техните претенции. Великите сили и регионалните сили търсят партньорството 
им за своите интереси и позиции в региона чрез различни способи и похвати на 
„твърдата” и „меката” сила, поощренията и принудите, „морковите” и “тоягите”. 
 На четвърто място са т.нар. „минидържави” (ministates), които са 
толкова малки и незначителни, че не могат да играят каквато и да било особена 
роля, например Андора, Сан Марино, Лихтенщайн. Има редица примери обаче, 
че „Малкото е хубаво” (Small is beautiful). Те сочат, че и малките държавици 
могат да се оправят нелошо в този объркан свят. Краен пример за това е 
Люксембург, тъй като в рамките на НАТО има същата тежест като глас, каквато 
на теория имат САЩ, Великобритания, Франция и Германия, защото в НАТО 
решенията се вземат с консенсус.  
 На пето място са т.нар. „провалили се държави” (failed states), 
разпаднали се държави, превърнали се в територии, където няма централна 
власт и/или където различни фракции водят война на принципа „всеки срещу 
всеки”. Тази сиви зони развъждат, сеят и разпространяват различни болести, 
зарази и миазми за света — тероризъм, престъпност, насилие, СПИН и т.н. Те, 
подобно на блатата, разпространяващи комари и отровни влечуги, трябва да 
бъдат пресушени, санирани и култивирани, за да не преливат недъзите си в 
съседните страни, региони и континенти. 
 На шесто място държавите бандитки, държавите престъпнички (rogue 
states на английски език, государства изгои на руски език), на които световната 
общност е отказала равноправно участие в международните отношения, 
наказала ги е с изолация, заклеймила ги е като престъпни режими и парии, 
суспендирала е членството им във водещите процеси и организации или ги е 
изключила от тях. САЩ имат свой, в немалка степен идеологизиран списък от 
такива държави, наричани „Ос на злото” (Axis of Evil) или по някакъв друг 
подобен начин, в който най-често влизат КНДР, Сирия, Куба, Иран (доскоро за 
такива бяха смятани и Ирак и Либия). 
 От тези шест типа държави първите три (великите сили, регионалните 
сили и държавите с ограничени ресурси за влияние) отразяват субектността в 
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системата на международните отношения, т.е. те се преди всичко субектите в 
тази система, които въздействат в съответствие със своята национална мощ 
(сила) върху протичащите в нея процес. Докато другите три типа държави 
(минидържавите, провалилите се държави и държавите бандитки) отразяват 
обектността в системата за международни отношения, защото са най-вече 
обектите, върху които се оказва въздействие при протичането на процесите в 
тази система. 
 България очевидно попада в категорията на държавите с ограничени 
ресурси за влияние, т.е. колкото и някои наши политици да имат претенции за 
по-мащабна роля на страната ни, колкото и те да въвличат българската 
държава в геостратегически акции (нерядко оказващи се геостратегически 
авантюри) и геополитически операции (понякога превръщащи се в 
геополитически провали), все пак реалните, разумните и прагматичните цели и 
приоритети на българската външна политика трябва да бъдат съсредоточени и 
фокусирани в нашия регион, в това удивително триъгълно пространство, чиито 
върхове опират и дори се забиват в едни от най-взривоопасните зони на 
повишена несигурност и нестабилност — Западните Балкани, Задкавказието и 
Близкият изток. Не бива никога да забравяме, че в голямата политика държава, 
която се опитва да надскочи сянката си, може самата тя да се превърне в 
сянка. 
 Според Джоузеф Най могат да бъдат разглеждани две съставляващи на  
силата — „твърда” (hard) и „мека” (soft)213. Преводът от английски тук е 
буквален, с ясното съзнание, че с него отчасти съдържанието се изкривява. 
 Твърдата сила е свързана с материалното въздействие; при нея се 
работи с измерими величини/потенциали: сила, натиск, армия, мощ — това са 
sticks, т. е. тоягите, санкциите, наказанията и т.н. 
 Меката сила е свързана с  нематериалното влияние; при нея с работи с 
неизмерими (или трудно, относително измерими) величини, потенциали: 
манипулация, дезинформация, идеи, идеологии: това са carrots, т.е. морковите, 
поощренията, наградите. 
 Уважаващите себе си държави, не разчитат само на своята военна и 
икономическа мощ, т.е. на твърдата сила. Те отдават все по-голямо внимание 
на меката сила — на културата, идеологията, образованието, технологиите, 
умението да се манипулира като ново, съвременно и изключително важно 
измерение на силата на една държава. 

Чрез меката сила може фино и с кадифени ръкавици да правиш нормите 
си приемливи и легитимни в очите на другите и те да следват желанията ти с 
минимално съпротивление214. Меката сила е „способността да се постигат 
желаните резултати в международните отношения не чрез насилие, а чрез 
привличане. Това става, като се убеждават другите да следват дадени норми и 
институциите, които градят желаното поведение. Меката сила се основава на 
привличането на нечии идеи или на способността да се създаде такъв 
механизъм, който да формира предпочитанията на останалите”215. Макар и 
твърдата, и меката сила да са способност да постигаш целите си 
контролирайки поведението на другите, твърдата сила се стреми чрез принуда 
да промени това, което другите правят, а меката сила — се стреми да 
формира това, което другите желаят — чрез атрактивността на собствените си 
ценности216. При първата слабият прави това, което силният иска; при втората 
слабият иска това, което силният прави. В първия случай заплахата е по-
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директна, по-откровена и по-груба, а във втория — по-индиректна, по-
префинена и по-коварна. 

Можем да определим насилието като ефект от прилагането на силата 
на една държава (общност от хора, индивид) върху друга държава (общност от 
хора, индивид) с цел принуда, т.е. да я (да го) накара, застави, задължи да 
направи, отстъпи или приеме нещо, да има определено поведение. 

Характерът на насилието зависи от приложената сила. Когато силата е 
твърда, насилието също се нарича твърдо. Всъщност, в нашите разбирания 
именно твърдото насилие се възприема като насилие и носи това название — 
„насилие”. По своя характер то е структурно насилие, защото е свързано с 
преките въздействия на структурните елементи едни върху други, т.е. 
произтича от структурните способности, роли, съотношения, зависимости. Ние, 
като човешки същества, т.е. като части от сложна, самоорганизираща се 
система, постоянно изпитваме върху себе си това структурно насилие, то се 
опитва да ни постави в рамките на определено поведение, да ограничи 
мобилността ни по социалната мрежа (по хоризонтала) и социалната йерархия 
(по вертикала), да минимизира социалните ни роли и ограничи 
самостоятелността за вземане на решения. 

Когато насилието е резултат от прилагането на мека сила, то естествено 
се нарича меко насилие, но много рядко се възприема именно като насилие. 
Ако при твърдото насилие върху нас се оказва въздействие, например, да 
отидем от точка А до точка В, то при мекото насилие на нас ни се оказва 
влияние да направим същото — като ни се плаща (купуване), като сме 
убеждавани, като ни се обещава някаква награда, като бъдем мотивирани — 
напр. с идеята за по-добро (по-светло) бъдеще или по-добър (по-висок) жизнен 
стандарт. По своя характер мекото насилие е символно насилие, защото се 
формира и оказва влиянието си изключително в сферата на символите, 
знаците, виртуалните артефакти; а също така и защото то не се усеща 
физически, а се долавя психически. И както пише Пиер Бурдийо (Pierre 
Bourdieu, 1930—2002): „Символното насилие е принуда, която се установява 
единствено чрез посредничеството на съгласието, което доминираният не може 
да не даде на господстващия (и следователно на господството), доколкото той 
е склонен само да го мисли и да се мисли, или, по-добре, за да мисли своето 
отношение с него, като инструмент на познанието, което той споделя с него и 
което, бидейки само инкорпорирана форма на структурата на отношението на 
господство, прави това отношение да изглежда естествено”217. Постигнатата 
чрез символно насилие власт е от една страна наистина власт — пълноценна и 
самовъзпроизвеждаща се. Но от друга страна тя е като отрицание на властта, 
защото „се упражнява единствено в сътрудничество с онези, които я 
изтърпяват, защото те спомагат тя да бъде конструирана като такава [...] Това 
подчинение в никакъв случай не е „доброволно служене” и това послушание не 
се дължи на съзнателно, нарочно действие; то самото е ефект на властта, 
която е трайно вписана в телата на подчинените във вид на схеми на 
възприятие и на предразположения (да уважаваш, да се възхищаваш, да 
обичаш и т.н.), с други думи, на вярванията, които ни правят чувствителни към 
определени символни прояви”218. 

Точно както интересът върви с усилията за неговото осъществяване, така 
и силата играе ролята в междусистемните отношения само тогава, когато тя се 
прилага, когато е инструмент за реализиране на по-значима позиция по 
отношение на опонентите, когато е активна, въздействаща. Например, ако 
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двама младежи полагат огромни усилия във фитнеса и са равни по физическа 
сила, но единият използва тази своя сила за да въвежда ред в квартала, а 
другият работи над своята фигура и сила, за да се оглежда в очите на 
момичетата и да ги впечатлява със своята фигура, то от двамата само първият, 
от гледна точка на науката за сигурността, е „силен”, той, образно казано, е 
полюс в кварталната „геополитика”. Естествено, ако външният вид на силен 
физически човек бъде причислен не към твърдата, а към меката сила (в случая 
— като атрактивност), то и вторият младеж е „силен” — в борбата не за власт 
над другите младежи в квартала, а за власт над сърцата на момичетата в този 
квартал. 
 В международните отношения неравенството на силите не обрича по-
слабата държава на предизвестен провал. В научната литература се сочат 
различни похвати, чрез които по-слабата държава може да постигне по-добър 
резултат в един конфликт, отколкото това би се предположило при формалното 
разглеждане на съотношението на силите между нея и нейния опонент. 
 В случай на конфликт между две държави, по-слабата от тях може да 
постъпи например по един от следните начини: 
 • да апелира към принципите на международното право — възможно е 
нейният опонент да държи да не бъде обвинен от международната общност, че 
нарушава принципите на правото и се държи като агресор, затова да отстъпи от 
намеренията си и с това да се стигне до по-справедливо за по-слабата  
държава решение на конфликта; 
 • да апелира към „историята” на отношенията с другата страна — 
това означава да се напомни на опонента, че той може да постигне в пълна 
мяра онова, към което се стреми, но така ще разруши цялото историческо 
наследство от добри отношения между двете държави; 
 • да апелира към бъдещето на отношенията с другата страна — така 
тя може да бъде накарана да се замисли дали ако сега не се стреми към 
безусловна победа, няма да създаде условия в бъдеще време да се сдобие с 
надежден и благодарен партньор; 
 • да апелира за провеждане на нови преговори — в настоящия момент 
по-слабата страна ще бъде поставена на колене, но тя може да спечели време, 
като поиска противоречията между двете страни да бъдат урегулирани малко 
по-късно; 
 • да се стреми да обвърже този конфликт, в който страната е по-
слаба, с някакъв друг спор, където нейните позиции са по-силни — по този 
начин да компенсира сегашната си слабост и да получи по-добър изход от 
конфликта (споменатото по-рано „пакетиране”); 
 • да апелира към националния интерес — да убеди другата страна, че 
постигането на по-справедливо споразумение на отговаря на националния й 
интерес; 
 • да прибягва към обструкции — като саботира например преговорния 
процес, пречи на постигането на споразумение, създава формални пречки за 
приключването на конфликта; 
 • да използва трета страна като посредник — по този начин 
авторитетът на посредника може да има компенсираща функция по отношение 
на по-слабата държава; 
 • да търси вътрешни разногласия сред опонента — така може да бъде 
отслабено неговото единство и той да бъде демобилизиран; 
 • да създаде коалиция — с нея би могла да компенсира слабостта си; 
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 • да се присъедини към врага на своя враг — ненапразно в Близкия изток 
казват: „Приятелят на моя приятел е мой приятел, но врагът на моя враг е мой 
брат”…; 
 • да апелира към висшестояща инстанция — с обръщане към някоя 
водеща международна организация (ООН, ОССЕ), по-слабата държава може 
да потърси по-справедливо регулиране на конфликта; 
 • да апелира към общественото мнение — не всяка държава е 
безразлична към това — как международната общност се отнася към нея и 
необходимостта да се съобрази с общественото мнение може да принуди по-
силната държава към отстъпки219; 
 • да се стреми да обсъжда само най-изгодните за нея въпроси — така 
неизгодните проблеми, в които по-слабата държава е в неудържима позиция, 
ще минат на заден план, а и построяването на мостове между двете държави, 
изработването на култура на взаимодействие, може да смекчи изхода от 
отлаганите дискусионни въпроси220. 
 Макар и да е естествено да се помни, че „често слабите се оказват много 
по-силни, отколкото те си представят, а могъщите могат да бъдат много по-
слаби, отколкото е прието да се смята”221, все пак шансовете на по-слабата 
държава в един конфликт са ограничени именно от това, че тя е по-слаба. 
Похвати като изброените и подобни на тях не са панацея. Те могат само до 
известна степен да облекчат нейната участ. В днешния взаимообвързан и 
взаимозависим свят, по-слабата държава трябва не да се изолира от 
международните отношения, а да участва активно в тях, за да може да поставя 
конфликтите с другите държави не в двустранен, а в многостранен, 
международен контекст. Само така нейните шансове за успешен изход могат да 
се увеличат. Освен това измеренията на силата стават все повече и това 
разширява пространството за маневриране. Например, ако държавата е по-
слаба във военно отношение, тя може да компенсира тази си слабост с 
икономическа сила, а ако е слаба в икономическо отношение, може да 
компенсира слабостта си чрез  вземане на изгодна цена за своето 
геостратегическо и географско положение и така да накара другите да 
инвестират в нейната сигурност, да я пазят и уважават. 
 
 Сигурност като аксиоматично, парадигмално понятие 
 И така, най-сетне стигнахме до същината, до осмото и най-важно 
парадигмално, аксиоматично понятие в науката за сигурността — самото 
понятие „сигурност”!  
 Сигурността, заради която народи от най-древни времена са воювали 
един с друг на живот и смърт, която поети са възпявали във вълнуващи и 
спиращи дъха поеми, в името на която герои са отивали на бесилото и на 
разстрел!  
 Сигурността, над чиято същност многократно са  разсъждавали едни от 
най-големите гении на човечеството за всички времена, в това число и самият 
Платон, който пише, че сигурност това е „предотвратяване на вреда”222. 
 Сигурността, за която в пантеона на древните римляни, великите творци 
на Държавност, Армия, Право и Морал, има отделна богиня Секуритата 
(Securĭtas, Секуритас)223, олицетворяваща сигурността на всеки римски 
гражданин и на Рим като цяло. От времето на император АвгустXCVII тя често се 

 
XCVII Гай Юлий Цезар Август (Gaius Iulius Caesar Augustus, 63 пр. Хр. — 14 г. сл. Хр.) — първият римски император, 
управлява римската империя от 27 г. пр.Хр. до смъртта си през 14 г. сл.Хр. 
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споменава във връзка с въдворените от него спокойствие и тишина. Нейните 
атрибути са скиптърXCVIII, лавроваXCIX или маслинена клонкаC, рог на 
изобилиетоCI. 
 Сигурността е смисълът и стремежът в избора на поведение на една 
система и е главният движещ мотив, който придава целенасоченост и 
рационалност в съществуването, оцеляването и просперирането на системата 
и в реализирането на заложените в тази система мисия и цели. 
 Сигурността може да се определи като мярата за това как системата чрез 
своята сила е защитила интересите си в конфликта.  
 Логическата линия на разсъждения е следната: 

Различност ↔ Различни Интереси → Конфликт → Сила → Сигурност 
 Системите имат различни интереси. Срещата на техните интереси е 
конфликт. В конфликта всяка система използва своята сила, за да отстои 
своите интереси. Сигурността е мярата за това доколко успешно за системата е 
приключил конфликтът, т.е. дали тя ефективно е приложила силата си и как е 
защитила своите интереси в конфликта. 
 Ако след приключването на конфликта сигурността на системата е 
нараснала или най-малкото не е намаляла, то той е завършил позитивно за 
системата, нейните интереси са били защитени ако не оптимално, то поне 
удовлетворително и прилагането на нейната сила се е оправдало. Ако обаче 
сигурността на системата е намаляла, значи конфликтът е завършил негативно 
за системата, нейните интереси не са защитени както трябва, а прилагането на 
силата й не се е оправдало. 
 Ето защо с каквито и принципи да се обосновава една външна политика, 
в края на краищата тя се оценява по това, дали в резултат от нея сигурността 
на държавата, обществото и хората нараства или поне не намалява. В 
противен случай нещо основно е сбъркано в самата стратегията. Една държава 
участва на пазара на международните отношения, не за да я потупат по рамото 
или по-надолу, а за да си „купи” сигурност. Това твърди и Георги Стефанов: 
„Сигурността е най-общ показател за ефективността на външната политика”224. 
А съгласно член 24, алинея 2 от Конституцията на Република България 
националната сигурност е основна цел на външната политика на страната225. 
Джон Стюарт Мил определя сигурността като интерес от висш порядък, 
задължаващ към защита на това, което е необходимо за благосъстоянието на 
гражданите на държавата226. За Васил Проданов: „Националната сигурност е 
основно морално и политическо право на всяка държава, висше благо и цел, 
една от най-важните категории при вземането на политически решения”227.  
 Да, сигурността си остава главната стока, която се търгува на Пазара на 
международните отношения, но, образно казано, появяват се нови платежни 
инструменти, с които работи този Пазар, шоково се променят понятия като 
фючърси, ликвидност, лихва, рента, когато става дума за разплащанията, 
спестяванията и цената на акциите на този бързо развиващ се глобален Пазар 
на сигурността. Днес вече и най-богатите, с най-тлъсти сметки и дълги позиции 
от натрупана сигурност, общества и хора не могат да се надяват, че се 
обезпечени с нея завинаги. На този Пазар, на тия борси някой с жълти стотинки 

 
XCVIII Скиптър (или жезъл) — древен символ на властта, представлява дълга метална пръчка, която на върха има 
някакво символично изображение. 
XCIX Лавър — вечно зелен храст, смятан в древността за свещен, листата му се използват за подправка (дафинов лист). 
С лавров венец в древността са били украсявани главите на победителите, жреците, поетите. 
C Маслиновата клонка е знак за миролюбие 
CI Рогът на изобилието е символ на плодородието, богатството, благодатта,  
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“сигурност” може да предизвика срив на акциите и да хвърли целия Пазар в 
анархия и хаос. Защото в света на глобалния тероризъм, упражняван от 
държави и терористични мрежи, сигурността е прекомерно раздут мехур, който 
може да бъде спукан с най-ръждясалата малка игла от най-безобидното на 
пръв поглед хлапе. 
 В българският език „сигурност” е понятие, с което трудно се борави. С 
него е трудно и практически невъзможно да се образува прилагателно, 
наречие, деепричастие. Ето само как у нас превеждат Common Foreign and 
Security Policy (CFSPCII) на Европейския съюз — Обща външна политика и 
политика за сигурност (ОВППС) и дори Обща политика в областта на външните 
отношения и сигурността (ОПОВОС). Това е така, защото не можем да кажем 
„сигурностна политика”. ЛингвиститеCIII структуралисти, психолингвистите, 
когнитивните лингвисти се занимават както с отражението на културата на 
народ върху неговия език, така и с обратната връзка — отражението на езика 
на един народ върху неговата култура. Те обръщат внимание на факта, че 
колкото по-интензивно едно понятие съпътства живота на един народ, толкова 
по-гъвкаво, мултифункционално, удобно за моделиране и употреба е то — чрез 
едно негово название могат да се обозначават различни неща или свойства, 
или чрез няколко негови названия може да се обозначи едно нещо или 
свойство. Сочат се примери от рода, че при ескимосите, чийто живота 
преминава във вечна зима, има множество различни названия за сняг, докато, 
да речем при нас, в умерените ширини с четири сезона — пролет, лято, есен, 
зима те са малко на брой (напр. сняг, суграшица), а тубуситеCIV, ако знаят какво 
въобще е сняг, да имат за него най-много едно название — всичко е сняг. Или 
може да се посочи и друг пример, че племената ездачи и коневъди имат 
множество названия за кон, при нас, народите, отдавна слезли от конете и 
установили се на едно място, названията за кон са малко на брой (кон, ат, 
жребец), а за народи, които са виждали кон много рядко,в зоологическа градина 
или на книга, названието е само едно — кон. 
 Вероятно това навежда на мисълта, че понятието „сигурност” на 
български език (както впрочем и „безопасност”) е толкова тромаво, трудно за 
боравене, неудобно за употреба, защото нашият народ през вековете не е 
имал щастието дълго време да се наслаждава на сигурност и поради тази 
причина не я е „опитомил” като понятие, не я е превърнал в своеобразен 
пластилин, чрез който да вае от нея различни форми и предмети. Наистина, 
нека да се замислим не сме ли като народ функция на собствената си история, 
на екстремалните обстоятелства, при които сме живели векове наред, на 
постоянната необходимост да даваме отговор на процеси и принуди, които са 
се отразили на нашия манталитет като общество.   
 Ето, за нас е пословичен песимизмът в очакванията ни за утрешния ден, 
за близките години и по-отдалеченото бъдеще. Всички социологически 
проучвания в Европа показват, че ние, българите, винаги сме най-отчаяни, най-

 
CII The Common Foreign and Security Policy (CFSP) — организирана и договорена външна политика на Европейския съюз, 
отнасяща се до главните аспекти на дипломацията и другите дейности на ЕС по отношение на сигурността и отбраната. 
В чл. 11 от Договора за Европейския съюз (подписан в Маастрихт на 07.02.1992 г.) са дефинирани следните пет цели на 
ОВППС: (1) да гарантира общите ценности, фундаменталните интереси, независимостта и целостта на Съюза в 
съответствие с принципите на Устава на ООН; (2) да укрепва по всякакъв начин сигурността на Съюза; (3) да опазва 
мира и да укрепва националната сигурност в съответствие с принципите на Устава на ООН, на Заключителния акт от 
Хелзинки и с целите на Парижката харта, включително и онези за външните граници; (4) да развива международното 
сътрудничество; (5) да развива и укрепва демокрацията и законността и зачитането на човешките права и основните 
свободи (вж. http://europe.bg/upload/docs/DES.pdf).  
CIII Лингвистика — наука за езика, езикознание. 
CIV Тубу (Тибу, Тебу) — негроидно племе, коренни жители на пустинята Сахара. 

http://europe.bg/upload/docs/DES.pdf
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мрачно гледащи към онова, което предстои, най-трудно виждаме светлина в 
тунела. По-нататък отново ще засегна този проблем и ще се опитам да му дам 
частично обяснение, но и тук, без да оправдавам народа ни за това му 
черногледство, не мога да не кажа, че то има известно основание, коренящо се 
в живота, който сме били принудени да води на това кръстопътно и 
взривоопасно място Балканите. Твърде често, още не е изминал денят на 
радости и надежди, а на хоризонта се е задал поредния имперски нашественик, 
покорител и поробител, по небосклона ни са плъзвали облаци черни... Животът 
ни е научил да мислим, че нищо хубаво не ни чака утре, колкото и добре да ни 
е било днес.  
 Или да вземем толкова характерния за нас като народ остър дефицит от 
стратегическо мислене за сметка на постоянното забиване на нос в пъпа на 
ежедневните нужди. Отчасти това също се дължи на съществуването ни векове 
наред в условията на ежедневна, ежечасна битка за оцеляване. Тук, на 
Балканите, ние постоянно сме се изправяли пред парещата мисъл за 
оцеляването, за дочакването на новото утро, на новата година, на новата оран 
— ако Господ се смили над нас, ако чужди пълчища не връхлетят като яростни 
ята скакалци или като освирепели глутници вълци селищата ни. 
Непосредствената заплаха от външен враг ни е принуждавала да мислим за 
това как днешния ден да бъде преживян и дали ще има утрешен ден. В такива 
условия, при подобен стрес, много трудно е било да се формират способности 
и нагласи към дългосрочно визионерство, към стратегическо мислене. Не сме 
развили тези способности, тези сетивности и защото никога не ни е било до тях, 
и защото всяко отпускане, всяко залисване в нещо, което надхвърля жизнения 
отрязък на еднодневките, винаги ни е струвало много скъпо, винаги сме били 
наказвани от Съдбата, Великите сили или поредните нашественици.  
 Трябва да добавя националната черта, която предизвиква силна тревога 
— да се сплотяваме много трудно и пред трудностите, и за по-значими цели. 
Нашето неизменно себеусещане е, че като народ вечно се делим и винаги сме 
разделени. Не на последно място това е така, отново заради изпълнената с 
рискове среда на Балканите, заради ограничените ни човешки и материални 
ресурси.  
 Разбира се, твърде героично е, когато врагът измъчва и избива твоите 
сънародници в съседното село или в близкия град, да се вдигнеш целокупно с 
хората от твоята махала и да се притечеш на помощ на жертвите. Но дали това 
красиво, романтично и героично решение е било и прагматичното, вярното и 
правилното? Когато сънародниците ти гинат срещу превъзхождащ ги 
десетократно враг, дори ти да отидеш с всички налични сили в тяхна защита, 
врагът пак ще те превъзхожда в непосилна, макар и не десетократна, а вече в 
„само” петкратна степен. Така че решението, което е възпирало от безсмислена 
саможертва и е тласкало към снишаване, скриване, скатаване, се е оказвало 
по-адекватното решение. Защото е позволявало да се запази българското 
семе, българското племе. Да, далеч по-героично е да погинеш в сечта и 
клането заедно със своите сънародници от съседното село или близкия град. 
Но това понякога, макар и страшен, е по-лесният и по-лекият Избор. Другият 
Избор — да не погинеш мърцина, а да направиш всичко, за да оцелееш, макар 
и изглеждащ ужасно неестетичен и неетичен, всъщност е спасителният, 
съхраняващият рода и племето Избор. 
 Давам си сметка, че горните мисли няма да се сторят на предубедения 
читател твърде патриотични. Но главното в моите разсъждения е разбирането, 
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че в името на оцеляването ние сме предпочитали да очакваме да се случи най-
лошото, за да се радваме и на малкото добро, което ни се е паднало от питката 
с късмети на Съдбата; в името на оцеляването ние сме се научили да мислим 
само за днешния и само отчасти за утрешния ден, защото за да ни има в 
другиден, нас най-напред и задължително трябва да ни има утре; в името на 
оцеляването, ние сме избирали (над това много пъти е разсъждавал и проф. 
Димитър Йончев) да се разпадаме на малки групи, да се снишаваме, скриваме, 
спотайваме в нишите, в пукнатините, в пролуките, в цепнатините на Голямата 
Империя. Ето защо ни е толкова трудно сега да сме оптимисти, да мислим 
стратегически и да се обединяваме, да се сплотяваме и консолидираме около 
някаква цел или идея. 
 Тези три „исторически наследства” у българския народ — песимизмът, 
дефицитът от стратегическо мислене и трудното му обединяване — са 
приведени не като укор и упрек, а като размисъл над някои наши, присъщи ни и 
трудно променими черти. Но тук е ролята и мястото на елита и особено на 
лидерите на нацията — да помагат на народа и обществото да променя онези 
черти от националната идентичност, които ни дърпат назад, които носят 
рискове за страната и нейната модернизация, демократизация и европеизация, 
както и да съхраняват всичко онова в нашата идентичност, което работи за 
добруването на България като българска държава в европейското 
цивилизационно пространство. 
 С оглед пълнотата и обективността на своите разсъждения трябва да 
изтъкна, че американският лингвист Стивън Пинкър (Steven Pinker) нарича 
твърдението, че ескимосите имат много думи за сняг „антропологическа 
партенка” и „голяма измама”. Той пише следното: „Противно на общоприетото 
мнение, ескимосите нямат повече думи за сняг, отколкото имат говорещите 
английски. Те нямат четиристотин думи за сняг, както някои хора са писали 
черно на бяло, нито двеста, нито сто, нито четиридесет и осем, нито дори 
девет. В един от речниците на ескимоския език думите за сняг възлизат на две. 
Ако си затворят едното око, лингвистите биха могли да ги докарат до десетина, 
но при такива стандарти и ние не оставаме по-назад с нашите сняг, суграшuца, 
лаnавuца, кuша, градушка, фъртуна, вuелuца, към които можем да добавим 
изрази като забелu и забрашнu”228. Заедно с това, Стивън Пинкър цитира 
британско-американския лингвист Джефри Пулъм (Geoffrey Pullum), за да 
опровергае и другата теза, че тези, в чийто живот конят е основно средство за 
транспорт, селскостопанска дейност или война, имат много повече названия за 
„кон”, като сравнява факта, че отглеждащите коне имат различни имена за коне 
от различна порода, възраст и ръст не поради някаква специфика на техния 
народностен бит и социално съзнание, а заради удобство, прагматичност и 
професионална необходимост, точно както „ботаниците имат имена за формата 
на листата; специалистите по вътрешен дизайн имат имена за различните 
оттенъци на бледоморавото; печатарите имат имена за различните шриф-
тове”229. 
 Съгласен съм, че навлизането в тези лингвистични дебри е рисковано за 
неспециалиста, колкото и да ми се струва, че Стивън Паркър е твърде краен в 
своите позиции. Предпочитам да обърна внимание на случайната (а може би 
закономерна) раздвоеност в българския език на понятието „сигурност”. Езикът 
ни борави с две думи за означаването му — „сигурност” и “безопасност”. 
Филолозите ще посочат редица различия между тях. И в науката за сигурността 
се търсят разграничения, за които ще стане дума по-долу, защото сигурността 
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днес се разбира като повече от „без-опасност”. При преводите от и на руски и 
английски се получава парадоксален преход: безопасност → безопасность → 
security → сигурност.  
 Но дуализмът не е само с филологическо измерение! Нашата родна, 
българска сигурност е фатално раздвоена и в действителността. Чрез 
релацията „безопасност—безопасность” тя живее с носталгията по 
отминалите социалистическите гаранции на Варшавския договорCV и Съвета за 
икономическа взаимопомощCVI, докато чрез релацията „сигурност—security”, 
тя таи надеждата за така и неидващите пазарно-демократическите гаранции на 
Северноатлантическия договорCVII и Европейския съюз.  
 Този колкото абстрактен, толкова и конкретен дуализъм може да бъде 
осмислен и осъзнат, ако успеем да си изясним каква безопасност/сигурност 
търси нашият народ — безопасность или security!? и дали въобще е 
възможно да имаме само едната от двете, без да платим за нея като държава 
сателит — с огромна жертва на суверенитет. 
 По-късно ще дам дефиниция, която отразява моето разбиране за 
сигурността. Засега ще се огранича с определението, че сигурността на 
системата е състояние, при което е гарантирано нейното съществуване и 
са надеждно защитени нейните жизненоважни интереси. Съществува ли 
заплаха за тези интереси, системата изпитва дефицит на сигурност, т.е. тя се 
намира в състояние на несигурност. За защита на жизненоважните интереси, 
както казахме, се жертват огромни ресурси, винаги когато само по този начин 
системата може да гарантира своето съществуване и развитие.  
 
 И така, представих осемте фундаментални понятия, върху които се 
изгражда и развива съвременната, модерната и отворена към бъдещето, 
мултидисциплинарна наука за сигурността — Система, Процес, Логика, 
Абстракция, Интерес, Конфликт, Сила и Сигурност. Дотук в тази книга е 
извървян дълъг и сложен, но изключително важен и нужен според мен път — 
построен е своеобразният, метафоричният Храм на Науката за сигурността. И 
това е направено по начин, който, убеден съм в това, отговаря в голяма степен 
на днешния и утрешния, а не на вчерашния ден на тази наука и гравитира към 
знанията, преподавани, изучавани и задълбочавани в сериозните европейски, 
американски и руски университети, институти, мозъчни тръстове, центрове за 
анализи и прогнози. На следващите страници ще посветя вниманието си на 
главния смисъл и дълбокото съдържанието на сигурността, като започна да 
разглеждам основните подходи, които могат да ни помогнат да разберем 
нейната същност. 

 
CV Организация на Варшавския договор (Варшавски договор) — военно-политически съюз на социалистическите страни 
в Европа (1955—1991), основан е с подписването Договор за приятелство, съдействие и взаимопомощ във Варшава, 
столицата на Полша. В организацията членуват Съветският съюз, Албания (оттегля се през 1961 г., напуска 1968 г.), 
България, Румъния, Унгария, Полша, Чехословакия, ГДР (Германска демократична република, Източна Германия). 
CVI Съвет за икономическа взаимопомощ (СИВ) — икономически съюз на социалистическите държави (1949—1991), 
създаден в столицата на Съветския съюз Москва. В него членуват: основатели — Съветският съюз, България, Полша, 
Румъния, Унгария, Чехоословакия;  присъединили се по-късно — Албания (напуска през 1961 г.), ГДР, Монголия, Куба, 
Виетнам; асоцирани — Югославия, Финландия, Мексимо, Ирак, Никарагуа, Южен Йемен; наблюдатели — Китай, 
Корейската народно-демократична република (Северна Корея), Лаос. Разпуснат е 1991 г. 
CVII Северноатлантически договор — Организация на Северноатлантическия договор (North Atlantic Treaty Organization, 
НАТО). 
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ТРЕТА ГЛАВА 
Основни подходи за разбиране на същността на сигурността 

 
 
 

Несигурността днес е навсякъде. Тя засяга дълбоко 
онзи или онази, които са подложени на нея; правейки 
всяко бъдеще несигурно, несигурността не допуска 
никакво рационално предусещане и, в частност, 
минимума вяра и надежда в бъдещето, който хората 
трябва да имат, така че да се бунтуват, най-вече 
колективно, срещу настоящето, дори то да е най-
непоносимото. Днес обективната несигурност 
създава повсеместна субективна несигурност. 

Пиер Бурдийо, „Ответен огън” 

 
 
 
 В тази глава ще разгледам основните подходи към изучаването на 
сигурността, както и базисните понятия, спомагащи за по-задълбоченото 
разбиране на нейната същност — сигурността като потребност, сигурността 
като мяра за статическа или динамическа устойчивост, класификации за 
видовете сигурност, Лема и Дилема на (не)сигурността, Долен и Горен праг на 
(не)сигурност, сигурността като благо от трети род, сигурността като 
негентропия (по-точно несигурността като ентропия). 
 
 Сигурността като потребност 
 Джоузеф Най има една много ефектна метафора: „Сигурността е като 
кислорода — не я забелязваш, докато не започнеш да я губиш. Ала тогава вече 
ти не можеш да мислиш за нищо друго на света, освен за нея”230. За всяка жива 
система е естествен стремежът към повече сигурност. Затова според Васил 
Проданов: „Сигурността е характеристика на всяка система и тя е в нейната 
способност да се съхрани при промяна на средата, условията и 
обстоятелствата, от които зависи; да функционира и се развива оптимално, т.е. 
при най-малък разход на ресурси да осъществява заложените в нея 
закономерности и цели”231. Георги Стефанов сравнява сигурността с 
температурата на тялото — „първостепенен и генерализиращ показател за 
състоянието на организма и за наличието или отсъствието на някакво болестно 
състояние”232. Според Арнолд Уолфърс (Arnold Wolfers, 1892—1968), 
сигурността, подобно на благосъстоянието, е сред основните социални 
ценности233. За наскоро отишлия си австралийски конфликтолог Джон Бъртън 
(John W. Burton, 1915—2010) сигурността е сред базисните индивидуални и 
групови потребности и то такива, които се отстояват независимо от цената234.  
 В своята добре известна петстепенна йерархия на потребностите на 
Ейбрахам Маслоу (Abraham Maslow, 1908—1970) разглежда различните 
потребности на индивида в следния възходящ ред235: 
 — на първото, най-ниско, ниво са физиологичните потребности —
потребностите от засищане на глад, от утоляване на жажда, от сън, подслон, 
отопление, секс и т.н.; 
 — на второто ниво са потребностите от сигурност — потребностите 
от безопасност (safety), стабилност, зависимост, закрила, отсъствие на страх, 
на тpeвoгa и хаос; потребност от структура, ред, закон и ограничения, от сила у 
покровителя и т.н.;  
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 — на третото ниво са потребностите от принадлежност и любов —
потребностите от привързаност, обич, присъединяване към общност, 
приятелство, семейство и т.н.; 
 — на четвъртото ниво са потребностите от оценка — потребностите 
от висока самооценка или висока оценка и ценене от другите и от обществото, 
от самоуважение и уважение от другите, от чувство за собствено достойнство, 
от увереност в себе си, от признаване на определени качества и способности и 
признание, от репутация, престиж и респект и т.н.; 
 — на петото, най-високо, ниво са потребностите от себеaктуализация 
— потребностите от самоосъществяване, от реализиране на способностите, 
потенциала и призванието и т.н..  
 Вижда се, че Ейбрахам Маслоу поставя потребностите от безопасност 
(safety) и сигурност (security) непосредствено над физиологичните потребности.  
 Във физиологичните потребности в крайно слаба степен се отразява (ако 
изобщо се отразява) индивидуалността на личността. Те са характерни за всяко 
живо същество (т.е. и за всяко животно). Според Ейбрахам Маслоу няма 
съмнение, че „физиологичните потребности са най-силните от всички 
потребности. Това означава конкретно, че при човешките същества, които са 
лишени в крайна степен от всичко в живота, е най-вероятно основните 
мотивации да са физиологични, а не някакви други [...] Ако всички потребности 
остават незадоволени, организмът ще бъде доминиран от физиологичните и 
останалите просто ще престанат да съществуват или ще бъдат изтикани назад 
[...] Когато са хронично задоволявани, физиологичните потребности, заедно с 
техните частични цели престават да съществуват като активни определящи 
фактори или организатори на поведението”236. 
 Потребностите от сигурност са уникални с това, че съчетават две 
практически несъчетаеми, или много трудно съчетаеми неща. 
 От една страна, те са непосредствено над физиологичните 
потребности, т.е. в значителна степен са почти инстинктивни, „животински” и 
затова трябва да бъдат задоволявани, за да не възникнат болестни състояния 
— депресия, фрустрацияCVIII, паника, суицидностCIX, или живото същество да 
умре, ако съответната потребност не е удовлетворявана по-продължително 
време. Това предполага, че не е възможно спрямо тези потребности да се 
използва само политика, само социално инженерство, само манипулация — в 
края на краищата те трябва поне в някаква степен да бъдат удовлетворени. Не 
може единствено с обещание за къшей хляб да се води който и да е народ. Все 
в някой момент този къшей трябва да му се даде — да го изяде, за да залъже 
глада.  
 От друга страна, това са първите потребности на човека, в които в 
реална, зрима степен се отразява, проектира се индивидуалността на неговата 
личност и тя поражда у него стимули за взаимодействие с другите хора, 
отприщва подбуди за себеизява и творчество! Това означава, че по тези 
потребности и тяхното удовлетворяване може да се работи индивидуално, да 
се възпитава устойчивост и поносимост към тях, умение да се понася 
несигурността, да се дават мотивации и изграждат качества, чрез които човекът 
и обществото да могат да съхранят себе си при изпадане в състояние на 
повишена несигурност.  

 
CVIII Фрустрация — термин от психологията, обозначаващ емоционално състояние на човек, който се чувства излъган в 
своите очаквания или се намира в ситуация на реална или предполагаема невъзможност да удовлетвори определени 
свои потребности. 
CIX Суицид — целенасочено слагане на края на собствения живот, самоубийство. 
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 С други думи, при възникване на остра физиологическа потребност тя, за 
да продължи организмът да функционира, трябва бъде удовлетворена поне в 
известна степен, докато при сигурността има пространство за политически 
действия, убеждаване и маневриране, въздействие върху индивидуалното и 
общественото съзнание, спечелване на време, удържане на жизнеността на 
системата дори при кризи, генериране на възможности за оцеляване и 
развитие. 
 
 Сигурността като мяра за статическа или динамическа устойчивост 
 Ако дадена система е в състояние на неравновесие или на такова 
неустойчиво равновесие, при което най-малкото въздействие върху нея може 
да я извади необратимо от него, то съвсем логично не може да се говори за 
сигурност на тази система, по-скоро нейната сигурност достига своя минимум, 
съответно нейната несигурност — своя максимум. Ако обаче системата е в 
устойчиво равновесие така, че при всяко въздействие тя, дори да се отклони от 
равновесното си положение, след пренебрежими или поносими усилия и след 
(сравнително) кратки колебания отново се връща в него, то тогава нейната 
сигурност е в своя максимум, а нейната несигурност — в своя минимум. 
 Максималната несигурност може да се онагледи с топче, закрепено на 
върха на параболично изпъкнала повърхност. Съвсем лек тласък е достатъчен, 
за да се търкулне топчето в непредвидима посока. Съответно аналогия на 
максималната сигурност се постига чрез топче, лежащо на дъното на 
параболично вдлъбната повърхност. Дори отклонено нанякъде, след кратки 
колебания то застива в равновесното си положение. Колкото по-дълбока е 
вдлъбнатината, толкова по-силни тласъци няма да попречат на топчето след 
известно време пак да се укроти на дъното. Друга илюстрация е стандартното 
махало с топче, което се колебае около срединното, най-ниско положение. Ако 
топчето бъде закрепено в най-горното положение, то ще се люшне надолу и 
при съвсем лек тласък. А ако е в най-долното положение, дори да бъде 
отклонено, то ще се полюлее и отново ще спре в това положение.  
 В този смисъл сигурността е мяра за устойчивостта на равновесното 
положение на системата. Това означава, че за сигурност може да се говори, 
ако при всяко въздействие, което се стреми да я отклони от равновесното 
положение, системата запазва способността си да се завърне в него или поне 
да се движи с минимални колебания около него. 
 Говорим за равновесие — то е идеалният вариант — на  статуквото, на 
отсъствието на промяна, т.е. на „не-промяната”. Реалният живот обаче носи в 
себе си много повече динамиката, която не познава пълната неподвижност. 
Какво тогава означава „не-промяната”?  
 Ако величина (характеристика, явление) се променя за период, 
значително по-дълъг от живота на един човек, то за самия човек тя практически 
не се променя. Той не може да „усети” промяната. Най-много да живее с 
някакви смътно тревожни предчувствия и чувства, че нещо става, че нещо 
сякаш се изнизва като пясък през пръстите, че сякаш е стъпил върху подвижни 
пясъци. Затова за този човек твърде бавната промяна е всъщност „не-
промяна”. 
 Всяка система има вградена в себе си единица за време, с която се 
оразмерява многообразието от своите жизнени процеси. Ако размахът на 
вълната на промените надхвърля значително тази времева единица, то докато 
промените протичат, системата също няма да ги „усети”, т.е. в интервала, 
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определен от времевата единица, те няма да преведат системата в качествено 
ново състояние, няма да предизвикат у нея необратими трансформации и 
разкъсвания на функционални и структуроопределящи връзки. Ето защо може 
да се каже, че за дадена система, „не-промяна” — това е всъщност (много 
бавна) промяна, последствията от която не се усещат от системата. Точно така 
сигурността е несигурност, която нараства толкова бавно, че системата не 
може да „усети” нито нарастването на несигурността, нито последствията от 
него за самата нея, като ще подчертая отново, че на практика сигурност 
няма, а сигурността е само една много бавно нарастваща несигурност. Ето 
защо въпросът всъщност не е „Дали има несигурност”?, а „Каква несигурност 
има”? 
 Засега съзнателно оставах в по-лекия дял на механиката — статиката. 
Така следвах духа на добрия стар функционализъмCX. Например, според Емил 
Дюркейм социалната система „се саморегулира и има тенденция към 
равновесие и хомеостаза”, а както Толкът Парсънс твърди: „социалното 
равновесие е първият закон на социалната инерция”237. Но стана дума, че 
сигурността е не толкова състояние, колкото процес. Затова, ако се включат 
елементи от динамиката, аналогията ще изглежда далеч по-ефект(ив)на. 
 Нека вземем не някакво веднъж завинаги определено равновесно 
положение на системата, а една траектория на движение, която тя [е избрала 
да] следва. В духа на горните твърдения, за сигурност може да се говори, ако 
при всяко въздействие, което се стреми да я отклони от нейната траектория, 
системата запазва способността си да се завърне към нея или поне да се 
движи с минимални колебания от нея. Да си представим космически кораб със 
строго определена от наземния център траектория (орбита). Движението на 
кораба е устойчиво, ако каквито и смущения да възникват в резултат на 
вътрешни или външни въздействия, той продължава да следва с голяма степен 
на точност предначертаната си траектория. 
 Картината би се усложнила, ако се допусне, че системата се движи не по 
веднъж и завинаги предначертана траектория, а може във всеки момент от 
време да внася корекции в нея.Нейната сигурност в този случай е запазване на 
способността тя да се придържа към така променяната по нейна воля 
траектория; или, продължавайки с горния пример, нека в компютъра на 
космическия кораб е вградена програма за избор на оптимална траектория, 
съгласно която той сам определя посоката си на движение. Тогава това 
движение е устойчиво, ако въпреки въздействията, корабът следва зададените 
от неговата програма координати. Един динамичен процес може също да бъде 
определен като устойчив, ако преминава през серия от равновесни състояния, 
всяко от които е устойчиво.  
 В тази смисъл: Сигурността е мяра за устойчивостта на динамичния 
процес на системата. Това означава следното — за сигурност може да се 
говори, ако при всяко въздействие, което се стреми да я отклони от нейната 
траектория, системата запазва способността си да се завърне към нея или поне 
да се движи с минимални колебания от нея.  
 
 Класификации за видовете сигурност 

 
CX Функционализъм — научна школа, изучаваща функцията на всеки структурен елемент (институт) на социалния 
организъм (социалната система) и разглеждаща тази функция като насочена към съхраняването на този организъм и 
запазването на неговото равновесно и устойчиво състояние (хомеостазата). Основните принципи на тази школа са 
били разработени от Емил Дюркейм, Толкът Парсънс и други видни социолози и културни антрополози. 
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 Обобщавайки изложеното по-горе, напълно логично е да се каже, че 
Сигурността може да се разглежда като мяра за устойчивостта на 
равновесното положение на една система (ако се разглежда равновесното 
положение като статическа точка — учените наричат това „точков 
хомеостазен атрактор”); или като мяра за устойчивостта на 
динамическата траектория на системата (ако се разглежда една 
предварително определена траектория във времето и пространство — 
съответно наречена „траекторен хомеостазен атрактор”). 
 Говорейки за въздействията и реакциите, които те предизвикват, се 
налага да уточня, че за изясняването на всички системни и структури подходи, 
приоритети и проблеми, свързани с управлението на сигурността, е 
необходимо винаги да бъдат определяни и анализирани няколко изключително 
съществени неща: 
 Първо, на кого трябва да бъде гарантирана сигурността (индивиди, 
общество, държава, регион, алианс). 
 Второ, какво трябва да се защитава (ценности, идентичност, ресурси, 
структури, идеи, социална тъкан на обществото, обществен ред, суверенитет, 
политически — напр. интеграционен — избор) 
 Трето, от какво се защитаваме (риск, опасност, нападение, тероризъм, 
подмолно действие, пропаганда);  
 Четвърто, от кого се защитаваме (държави, организирани престъпни 
мрежи, различни бедствия, аварии, катастрофи и т.н.);  
 Пето, кой определя заплахите и как определя заплахите (властовите 
институции, но и не само те; с какви приоритети, по какви методи и с какви 
процедури); 
 Шесто, кои са най-ефективните агенти за въздействие и кои са най- 
ефективните мерки за въздействие (чрез кои институции и по какъв начин). 
 Следователно управлението на сигурността включва: 

 идентификация на обекта на сигурността; 

 идентификация на субекта на сигурността; 

 идентификация на обекта на заплахата; 

 идентификация на субекта на заплахата; 

 идентификация на агента, управляващ сигурността; 

 идентификация на отговора на заплахата238. 
 Изяснявайки тези изключително принципни неща, вече мога да приведа 
пет от съществуващите различни класификации на отделните аспекти на 
сигурността, т. е. на видовете сигурност. 
 Първата класификация е свързана с потенциала на основните рискове 
и предизвикателства, заплахи и опасности, пред които е изправена системата и 
нейната способност да им противодейства. При тази класификация сигурността 
бива абсолютна безопасност, защитена безопасност, относителна 
сигурност и трансформационна сигурност. 
 Ако се систематизират анализите от предходния раздел, би могло, 
опирайки се на тях, да се формулира принципното твърдение, че една система 
е в състояние на сигурност, когато:  
 (1) няма никакви въздействия върху нея и тя, необезпокоявана от нищо, 
съхранява своето равновесно положение или динамическата си траектория; 
 (2) съществуват въздействия върху нея, но те не могат да я извадят от 
нейното равновесно положение или нейната динамическа траектория; 
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 (3) са възможни въздействия, които, ако развият своя потенциал, биха 
могли да извадят системата от равновесното й положение, но тя притежава 
ресурси, с които може да предотврати възникването им или да неутрализира 
реализацията на този техен потенциал и така да съхрани своето равновесно 
положение или своята динамическа  траектория; 
 (4) възникват въздействия, чиято (ескалираща) мощ е в състояние да 
извади системата от равновесното й положение и да предизвика изключително 
сериозни последици за сигурността на тази система, но системата разполага с 
ресурси и е способна да извърши такива структурни трансформации, с които да 
управлява и неутрализира тези въздействия, така че да съхрани своето 
равновесно положение или динамическата си траектория. 
 В случай (1) става дума за напълно хипотетична, идеална ситуация, при 
която системата не е изложена на никакви въздействия. Подобна сигурност, 
може да се нарече условно „абсолютна безопасност”. 
 Тази сигурност е само теоретичен конструкт, защото в реалния живот е 
невъзможно осъществяването й, доколкото винаги съществуват различни 
въздействия върху системите (обектите). Но в отделни (моделни) сценарии, би 
могло да се приеме, че е налице абсолютна сигурност, както да речем при 
анализа на стратегическите предизвикателства пред Швейцария, е напълно 
основателна оценката, че тя се намира в ситуация на абсолютна безопасност 
по отношение на военните заплахи.  
 В случай (2) се подразбира, че съществуващите въздействия върху 
системата, макар реални и оказващи влияние върху нея, не са всъстояние — и 
като конкретни величини, и като тенденция за развитието си във времето —да 
се отразят съществено върху нейната сигурност. Подобна сигурност, може да 
се нарече условно „защитена безопасност”.  
 В случай (3) се говори за въздействия, носещи в себе си потенциал за 
значително нарастване, но системата е в състояние да блокира това развитие 
или да го държи под контрол, така че критичната точка, след която тя напуска 
равновесното положение, да не бъде достигната. Подобна сигурност може да 
се нарече условно „относителна сигурност”. 
 В случай (4) се подразбира, че въздействията са над критичната точка за 
системата, но тя извършва определени структурни трансформации, с които 
усилва потенциала си и съумява да ги неутрализира и управлява успешно. 
Подобна сигурност може да се нарече условно „трансформационна 
сигурност”. 
 По времето на блоковото противопоставяне (преди 1989 г.) устойчивото 
състояние, равновесието, се приемаше за нормално, а неравновесието, 
неустойчивото състояние — като аномалия. Но тъй като все по-често в нашето 
динамично и изпълнено с предизвикателства и рискове време на преден план 
ще излиза трансформационната сигурност, тя може да бъде определена като 
такова динамично и променящо се във времето и пространството ниво на 
сигурност, при което ако възникнат сериозни въздействия върху сигурността на 
системата, тя разполага с ресурси и е способна да извърши такива структурни 
трансформации, с които да управлява и минимизира тези въздействия, без те 
да се отразят в неприемлива степен на целите на системата. 
 Една държава може да постигне подобна трансформация, като: 
 — предприема извънредни усилия, нетипични за своето нормално 
функциониране, например превъоръжаване на армията, нарастване на военния 
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бюджет; минаване на икономиката на военни релси; обща мобилизация; 
извънредно законодателство; патриотична агитация; 
 — сключва двустранни договори с други държави (и в ущърб дори, ако 
това се налага, на собствения си суверенитет и независимост); 
 — встъпва в съюз, алианс, коалиция или система за сигурност; 
 — доброволно влиза във федерация със или става част от друга 
държава. 
 На базата на казаното дотук може да се приеме, че сигурност за една 
социална система (човек, общност, общество, държава, общност от 
държави) има тогава, когато основните идеали, ценности, потребности и 
интереси на системата не са подложени на никакви въздействия 
(абсолютна безопасност) или не застрашени от съществуващи 
въздействия, които социалната система да не е в състояние ефективно да 
неутрализира (защитена безопасност), контролира (относителна 
сигурност) или управлява (трансформационна сигурност). 
 Втората класификация се прави по основните компоненти на 
сигурността. Тя е свързана със спектъра на рисковете и заплахите за 
сигурността. При тази класификация сигурността бива политическа, военна, 
икономическа, финансова, социална, демографска, информационна, 
етническа, религиозна, екологическа и т.н.  
 Например в своята знаменита книга „Народи, Държави и Страх”, Бари 
Бузан (Barry Buzan) очертава петте главни сектора (нека да ги наречем 
„хоризонтално диференциране на сигурността”), в които се проявяват 
факторите, имащи потенциал да въздействат върху сигурността239:  
 (1) Военна сигурност (ключовата дума тук е „насилие”). До голяма 
степен това е традиционното схващане, което отчита военната мощ на 
държавите и техния силов потенциал за посрещане на външни заплахи. В този 
срез сработва толкова любимата на всички реалисти „дилема на сигурността” 
(за нея ще стане дума отново по-нататък); 
 (2) Политическа сигурност (ключовата дума тук е „власт”). Включва 
широк кръг от проблеми, свързани с организационната стабилност на 
държавите, системите за управление и идеологиите, представляващи идейната 
рамка на политическите режими; 
 (3) Икономическа сигурност (ключовата тук дума е „размяна”) В нея 
влизат достъпът до ресурси, финансите и пазарите, необходими за 
поддържане на приемливи нива на благосъстояние и икономическа мощ на 
държавите; 
 (4) Социетална сигурност (ключовата дума тук е „идентичност”). 
Свързана е с устойчивостта, в приемливите рамки за еволюиране, на 
традиционните модели на езика, културата и религията, националната 
идентичност, народните обичаи и традиции; 
 (5) Екологична сигурност (ключовата дума тук е „[околна] среда”). 
Отнася се до съхраняването на местната и планетарната биосфера като 
особено съществена поддържаща система, от която са зависими всички 
човешки начинания. 
 Третата класификация слага акцента върху способа, по който се 
„атакува” сигурността. При тази класификация сигурността бива „твърда” 
(„hard”) и „мека” („soft”).  
 Това е свързано с определянето на вида на силата, на която системата 
трябва да даде отпор — „твърда” („hard”) или „мека” („soft”), т.е. дали системата 
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изпитва материално въздействие, т.е. „твърда сигурност” („hard security”),или 
нематериално влияние, т.е. „мека сигурност” („soft security”). 
 Четвъртата класификация отразява връзката с институционалните 
опори на Държавата на сигурността (вж. и по-долу за тях). При тази 
класификация сигурността бива военна (обезпечава се от Армията, първата 
опора на Държавата на сигурността), вътрешна (обезпечава се от Полицията, 
втората опора на Държавата на сигурността), разузнавателна (обезпечава се 
от Специалните служби, трета опора на Държавата на сигурността), 
отбранително-индустриална (обезпечава се от Военно-промишления 
комплекс, четвърта опора на Държавата на сигурността) и гражданска 
(обезпечава се от Мрежата от институции, ангажирани с бедствия, аварии, 
катастрофи и други извънредни ситуации, определяна от редица учени като 
пета опора на Държавата на сигурността). 
 Петата класификация се прави според посоката, от която идват 
заплахите, опасностите и предизвикателствата към сигурността — от фактори, 
източници, субекти във или извън националната държава. При тази 
касификация сигурността бива вътрешна и външна. 
 В исторически план сравнително доскоро главен обект на защита и 
изучаване бе външната сигурност и водеща бе угрозата от военно нападение 
срещу територията, суверенитета и независимостта на държавата. Вътрешната 
сигурност бе преди всичко сигурността на властта (на монарха, диктатора), т.е. 
— на режима, и едва след нея бе опазването на обществения ред и 
сигурността на отделния човек. Сега вече сигурността на държавата е много 
по-комплексно понятие, за което говори и т.нар. хоризонтален разрез на 
националната сигурност (има и т.нар. вертикален разрез на сигурността — 
въведената от мен Схема на петте нива на сигурността, за която ще стане дума 
по-късно). 
 При хоризонталния разрез на националната сигурност можем да си 
представим схемата на сигурността като съставена от 4 вложени един в друг 
кръга, с несъвпадащ (изместен) център — т.е. те нямат общ център (вж. 
фиг. 4). 
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Най-външният кръг е Националната сигурност, чиято институционална 
архитектура представлява Системата за национална сигурност. В тази най-
важна за сигурността на държавата, обществото и индивидите система влизат 
Министерството на вътрешните работи (МВР); Министерството на отбраната 
(МО); специалните служби (Държавна агенция „Национална сигурност” (ДАНС), 
Национална разузнавателна служба (НРС), Служба „Военно разузнаване” в 
МО, Национална служба за охрана (НСО) (и естествено Съдебната власт като 
осигуряваща правораздаването); елементи от другите министерства и агенции, 
с отговорности и задължения в националната сигурност. Обекти на дейността 
на институциите в Системата за национална сигурност са вътрешната 
сигурност, отбраната, външната политика, както и съответно аспекти от 
икономическата политика, които касаят икономическата сигурност; аспекти от 
информационната политика, които касаят информационната сигурност; аспекти 
от социалната политика, които касаят социалната сигурност; аспекти от 
екологическата политика, които касаят екологическата сигурност; аспекти от 
политиката по етническите въпроси, които касаят етническата сигурност; 
аспекти от политиката по религиозните въпроси, които касаят религиозната 
сигурност и т.н. 

Вторият кръг е Вътрешната сигурност, в която като институционална 
архитектура влизат МВР; ДАНС (и естествено Съдебната власт); елементи от 
други институции, работещи по проблеми, свързани с обществен ред, 
гражданска сигурност (защита от бедствия, аварии, катастрофи, епидемии, 
тежки пътни произшествия), противодействие на етнически, религиозни, 
екологически и други рискове, т.е. това са вътрешните елементи от Системата 
за национална сигурност. С известна степен на условност може да се каже, че 
Вътрешна сигурност = Обществен ред + Гражданска сигурност. 

Вътрешната сигурност постепенно става по-обширно понятие от 
Вътрешния ред. Тя означава обезпеченост на сигурността в много повече 
аспекти и измерения — сигурност на човека улицата и вкъщи, сигурност на 
бизнеса, инвестициите и другите начинания, на екологията, на качеството на 
околната среда, на човешкия потенциал, на живота, на управлението, т.е. става 
дума за по-общо, комплексно понятие, при което най-важното е човек да бъде 
защитен от непредсказуеми, внезапни, независещи от него фактори, така че 
поне в някаква степен той да може да взима правилни решения и да си поема 
рисковете, да бъде в състояние да изработи подходяща и разумна стратегия, 
доколкото е възможно да бъде уверен, че има капацитета да управлява своята 
съдба, да разработва и прилага собствени проекти за развитие, да е убеден, че 
в държавата има правила, които се спазват. С други думи — всичко, което 
зависи от човека да му бъде дадено в разположение, така че той да поема 
рискове — да прави нещо или да бездейства. Докато Вътрешната сигурност „се 
намесва” тогава, когато възникват извънредни обстоятелства, които отделният 
човек не е в състояние да предвиди или не е в състояние да предотврати или 
да се справи сам с тях. Пример — отделният човек е отговорен за това как се 
бори в живота си, с какво се захваща като препитание или бизнес, но трябва да 
му се притече някой на помощ при стихийно бедствие или някой да го опазва от 
уличната престъпност или измамите в икономиката и финансите. 

Френският социолог Лоик Вокан (Loïc Wacquant) говори, обаче, за 
коренно различна тенденция за употреба на съвременната демократична 
държава (в САЩ и все повече в Европа) — за нейното разтоварване от 
отговорности по отношение на социалния и икономическия произход на 
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несигурността, за „нов наказателен разум, целящ да криминализира бедните”, 
за „политика на криминализация на нищетата”, за „карцерална хипертрофия” и 
„наказателно управление на социалната несигурност”. Става дума за 
използване на репресивната сила на държавата за системно и структурно 
насилие върху бедността, раждаща престъпност и върху престъпността, родена 
от бедността. След като от допускането, че има бедни хора, които извършват 
престъпления се преминава към приемането, че бедността е пряка причина за 
престъпността; както и след като взема връх разбирането, че вината за това, че 
са бедни, е на самите бедни, на тяхното отношение към себе си и към закона, 
на тяхното поведение, тогава спрямо бедните има само една крачка — да 
бъдат репресирани те с цялата сила на държавата. Така се постига 
„неутрализиране на непокорното спрямо новия икономически ред население”. 
Намаляването на инвестициите в по-справедлива социална политика, т.е. 
„социалното дезинвестиране” преминава в нарастване на инвестициите в 
затвори, т.е. „карцералното свърхинвестиране”, което „единствено е 
способно да озапти разместванията, предизвикани от разграждането на 
държавата благодетелка и от оповсеместяването, овсеобщностяването на 
материалната несигурност, която неминуемо произтича от него за ниските 
етажи на социалната структура”. Нещо повече, този подход става дори 
рентабилен в икономически план — чрез него ние присъстваме на раждането 
на „търговски карцеро-подпомагателен комплекс” — от една страна се използва 
евтиния труд на затворниците, а от друга, развива се цяла уникална мрежа от 
компании, които печелят от държавния бизнес със затворите — строителство 
на сгради, производство на съоръжения и средства за наблюдение, 
снабдяване, охрана и т.н.  Лоик Вокан заключава, че „като боклукчийска кола на 
несигурността, карцералната институция не се задоволява да събира и да 
изпраща на съответните места пролетариата, считан за ненужен, нежелан или 
опасен, и по този начин да скрива мизерията и да неутрализира най-
взривоопасните й ефекти: тя самата активно допринася, нещо, което много 
често забравяме, за разпростирането и увековечаването на социалната 
несигурност и изоставеност, които я подхранват и й служат за гаранция”240. 

Третият кръг е Общественият ред, като за него отговарят преди 
всичко МВР и някои елементи от ДАНС (и естествено от Съдебната власт). 
Става дума за гарантирането на правата и свободите, задълженията и 
отговорностите на гражданите, както са регламентрани в законите на страната. 
 Четвъртият кръг, най-вътрешен кръг, е Конституционният ред. Той е 
в компетенциите на отделни елементи от МВР и ДАНС (и естествено от 
Съдебната Власт). Негов обект са защитата на конституционното устройство на 
държавата и основните права и свободи, изрично залегнали в Конституцията на 
странатаCXI.  

 
CXI Напр. следните принципи: България е република с парламентарно управление (чл. 1, ал. 1); Никоя част от народа, 
политическа партия или друга организация, държавна институция или отделна личност не може да си присвоява 
осъществяването на народния суверенитет (чл. 1, ал. 3); В България не се допускат автономни териториални 
образувания (чл. 2, ал. 1); Официалният език е българският (чл. 3); Не се допускат никакви ограничения на правата или 
привилегии, основани на раса, народност, етническа принадлежност, пол, произход, религия, образование, убеждения, 
политическа принадлежност, лично и обществено положение или имуществено състояние (чл. 6, ал. 2); Политическият 
живот в Република България се основава върху принципа на политическия плурализъм (чл. 11, ал. 1); Нито една 
политическа партия или идеология не може да се обявява или утвърждава за държавна (чл. 11, ал. 2); 
Вероизповеданията са свободни. (чл. 13, ал. 1); Религиозните общности и институции, както и верските убеждения не 
могат да се използват за политически цели (чл. 13, ал. 4); Свободата на съвестта, свободата на мисълта и изборът на 
вероизповедание и на религиозни или атеистични възгледи са ненакърними. Държавата съдейства за поддържане на 
търпимост и уважение между вярващите от различните вероизповедания, както и между вярващи и невярващи (чл. 37, 
ал. 1); Всеки има право да изразява мнение и да го разпространява чрез слово — писмено или устно, чрез звук, 
изображение или по друг начин (чл. 39, ал. 1); Печатът и другите средства за масова информация са свободни и не 
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 Лема и Дилема на (не)сигурността 
 Понятията ЛемаCXII и ДилемаCXIII на (не)сигурността са особено актуални 
за проникването в същността на сигурността. 

Лемата на (не)сигурността гласи: „При сходни състояния на 
[повишена] несигурност различните системи реагират по сходен 
начин”.  

При (повишена) несигурност хората (общностите, обществата) си 
приличат удивително, тяхното състояние и реакциите им са подобни: стрес, 
страх, отчаяние, чувство за безизходица, повишена мнителност, 
раздразнителност, ранимост, неспособност за вярна преценка. Колкото повече 
се задълбочава несигурността, толкова по-малко значение има каква е била 
първопричината за нея — дали е чужда агресия, природно бедствие, 
влошаване на здравето, финансови затруднения, емоционален срив или нещо 
коренно друго. Човек губи мотивация, ръцете му се отпускат, всичко изглежда 
напразно, без смисъл. Обратното, при сигурност всички хора са различни. 
Тогава е твърде важна първопричината — какво именно е направило този или 
онзи човек по-сигурен. Ако перифразирам знаменитото първо изречение на 
великия роман на Лев Толстой „Ана Каренина”: „Всички щастливи семейства си 
приличат, всяко нещастно семейство е нещастно по своему...”241, то може да се 
каже, че всички индивиди в състояние на несигурност си приличат, всеки 
индивид в състояние на сигурност е сигурен по своему. 
 Ако се вникне в съдържанието на характеристиката „по-сигурен”, тогава 
ще се окаже, че при гарантирана сигурност „по-сигурен” означава вече по-
здрав, или по-богат, или по-уверен, или по-влюбен, по-успешен, по-властващ 
(точно затова Димитър Йончев пише: „Стремежът към властта, който много 
често се представя като всеобщ принцип, като стремеж към надмощие, е 
всъщност борба за сигурност — за собствената сигурност и за контрол върху 
чуждата сигурност”242) и т.н. Подчертава се най-често тъкмо онова, което преди 
това е липсвало на човека и го е карало да се чувства несигурен. В отличие от 
несигурността, където нейните различни източници от един момент нататък 
въздействат еднакво (сходно), при сигурността различните ù източници 
въздействат всеки по своему (нееднакво). Подобрявайки един аспект на 
сигурността, даден източник може да окаже благотворно влияние и на някои 
други аспекти. Професионалният успех, например, би могъл да породи стремеж 
за емоционални завоевания, но това не винаги е задължително. Даже при 
изключително добре гарантирана сигурност някои неща у човека могат да 
вървят отлично, а някои — едва-едва. Подемът в едно отношение рядко води 
до подем във всички други отношения, за разлика от несигурността, когато 
рухването на една опора повлича цялата оценка за сигурността към общо 
стресово, паническо състояние на несигурност. 
 Сигурността е комплексно, интегрално понятие. Тя е като дъгата — има 
различни цветове, всеки от тях е ярък, обособен, отличим от другите, но дъгата 
се възприема като единно цяло. Сигурността също се възприема като единно 

 
подлежат на цензура (чл. 40, ал. 1); Гражданите имат право да се събират мирно и без оръжие на събрания и 
манифестации (чл. 43, ал. 1); Гражданите могат свободно да се сдружават (чл. 44, ал. 1); и т.н. (вж. 
http://bgzakoni.com/docs/KONSTITUCIQ_na_Republika_Bylgariq.htm).  
CXII Лема — помощна теорема, доказано твърдение, което е полезно не само по себе си, а за доказване на други 
твърдения. 
CXIII Дилема (двойна лема) — ситуация с две противоположни твърдения, изключващи възможността да е вярно трето, 
различно от тях; умозаключение, съдържащо две взаимноизклюващи се предположения; необходимост да се избере 
само едната от две противоположни възможности. 

http://bgzakoni.com/docs/KONSTITUCIQ_na_Republika_Bylgariq.htm
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цяло. От нея не може да бъде премахната без фатални последици нито една 
съставляваща, нито „един цвят”. Ако рухне някоя съставляваща, тя ще доведе 
до рухването на сигурността на системата. 
 Може би ще бъде по-ясно, ако за малко думата „сигурност” се замени с 
„щастие” (защото „сигурен съм” има двоен смисъл: „в състояние на сигурност 
съм” и „убеден съм [че нещо е така])”. Тогава може да се каже, че ако човек е 
нещастен в едно много важно за него отношение, то той е нещастен във всички 
други отношения — това означава, че при нещастието рухването на една опора 
повлича целия психологически градеж. Докато ако човек е щастлив в едно 
много важно за него отношение, от това изобщо не следва, че той е щастлив 
във всички други отношения. Което означава, че изпитването на щастие по 
един конкретен повод не води до изпитване на щастие по всички други 
приоритети. 
 Да вземем четирима души с нормално материално състояние, любимо 
същество, поетичен талант и добро име на честен човек. Всеки от тях обаче 
държи на едно от тези четири неща най-много (първият от тях държи най-много 
на материалното състояние, вторият — на любовта, третият — на поетичното 
признание, четвъртият — на доброто си име) и ако го загуби, изпада в 
състояние на повишена несигурност. Да допуснем, че точно това се случва — 
всеки от тях губи точно онова, на което държи най-много и загубата на което го 
тласка в несигурност.  

Четиримата изпадат в сходни състояния на повишена несигурност, 
макар породена от различни причини (различни спускови механизми) и 
реагират на това състояние по сходен начин — отчаяние, депресия, стрес, 
обезверяване. Първият човек обеднява, смазан е от страха от утрешния ден, 
поради изпадането в бедност, и нищо друго не го радва — ни обичта на 
любимото същество, ни признанието на неговия поетичен талант, ни похвалите 
за неговата честност. Той се намира в повишена несигурност заради 
връхлетялата го мизерия и това се отразява на цялостното му психическо и 
физическо състояние. Вторият човек е изоставен от любимата си, смазан е от 
нейната изневяра и нищо друго не го радва — ни доброто му материално 
състояние, ни признанието на неговия поетичен талант, ни похвалите за 
неговата честност. Той се намира в повишена несигурност заради 
връхлетялата го самота и това се отразява на цялостното му психическо и 
физическо състояние. Третият човек е осмян от литературната критика и 
четящата публика, смазан е от отричането на поетичния му талант и нищо 
друго не го радва — ни доброто му материално състояние, ни обичта на 
любимото същество, ни похвалите за неговата честност. Той се намира в 
повишена несигурност заради връхлетялото го пренебрежение като поет и това 
се отразява на цялостното му психическо и физическо състояние. 
Четвъртият човек е потресен от обвиненията в безчестие, лъжа и 
непорядъчност, смазан е от тази въпиюща неправда и нищо друго не го радва 
— ни доброто му материално състояние, ни обичта на любимото същество, ни 
признанието на неговия поетичен талант. Той се намира в повишена 
несигурност заради връхлетялото го опозоряване и това се отразява на 
цялостното му психическо и физическо състояние. Така несигурността, 
предизвикана по конкретната, специфична и приоритетна причина (слабото 
място) на индивида,  е за него изпадане в несигурност във всяко друго 
отношение.  

При сигурността обаче не е така. Първият човек може да подобри 
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значително своето материално положение и така да премахне източника на 
лична несигурност, но това едва ли ще се отрази пряко на другите три сфери от 
личностното му поведение — едва ли веднага ще му потръгне повече в 
любовта, едва ли веднага ще го оценят по-високо като талантлив поет и едва 
ли веднага ще започне да се ползва с още по-добро име на честен човек в 
обществото. Вторият човек може да намери нова голяма любов и така да 
премахне източника на лична несигурност, но това едва ли ще се отрази пряко 
на другите три сфери от личностното му поведение — едва ли веднага ще му 
се окаже с по-добро материално положение, едва ли веднага ще го оценят по-
високо като талантлив поет и едва ли веднага ще започне да се ползва с още 
по-добро име на честен човек в обществото. Третият човек може да получи 
престижна поетична литературна награда и така да премахне източника на 
лична несигурност, но това едва ли ще се отрази пряко на другите три сфери от 
личностното му поведение — едва ли веднага ще му се окаже с по-добро 
материално положение, едва ли веднага ще му потръгне повече в любовта и 
едва ли веднага ще започне да се ползва с още по-добро име на честен човек в 
обществото. Четвъртият човек може бъде определен за Личност на годината 
заради своя честна постъпка, с което да си спечели слава и име на почтен, 
високо нравствен човек и така да премахне източника на лична несигурност, но 
това едва ли ще се отрази пряко на другите три сфери от личностното му 
поведение — едва ли веднага ще му се окаже с по-добро материално 
положение, едва ли веднага ще му потръгне повече в любовта и едва ли 
веднага ще го оценят по-високо като талантлив поет. 
 С други думи, ние виждаме как един се стреми към пари, друг — към 
любов, трети — към слава, четвърти — към уважение, но всъщност това е само 
„опаковката”, изразът на вътрешните желания, които са на практика индикатори 
за това — какво, ако не бъде удовлетворено в някаква критична степен, може 
да тласне човека в несигурност и да срути цялата му ценностна и 
мотивационна конструкция. Те могат да бъдат характеризирани като знаци за 
това как целият организъм се е превърнал в „механизъм за търсене на 
сигурност” и как човекът, ако това му състояние е „достатъчно крайно и 
хронично” започва да „живее само заради едната сигурност”243. Това, към което 
отделният индивид се стреми, е резултат от начина, по който той разбира 
сигурността, и удовлетворяването на тези желания е начинът той да се 
почувства в състояние на сигурност. Така че наистина като уникална 
потребност, сигурността има огромна мотивационна сила, тя може да се 
„овеществи” в „манийно-натраплива психоза” и да породи отчаян стремеж да се 
подреди и стабилизира света, „за да не се появяват неуправляеми, неочаквани 
или неизвестни опасности”244. Тази потребност е водеща в отношенията и 
взаимодействията между хората, общностите, обществата и държавите — 
всички те са водени от тази силна вътрешна мотивационна потребност от 
сигурност. 
 В голяма степен горните съждения важат и за общности от хора (групи, 
племена, народи). Независимо от различията им (политически, икономически, 
културни, етнически, религиозни), при несигурност за тях са характерни сходни 
реакции. Според съвсем наскоро починалия забележителен американски 
социолог Даниел Бел (Daniel Bell, 1919—2011): „Индивидите не могат да 
понесат прекалено голяма несигурност във всекидневния си живот, а най-
плашещите измерения на несигурността са бързото и флуктуиращо 
обезценяване на парите […] и флуктуиращата безработица. Тъкмо при тези 
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обстоятелства традиционните институции и демократични процедури в 
обществото се пукат по шевовете и се надигат ирационалните вълни на 
недоволство и на копнеж по политически спасител”245. За всяка общност от 
хора, пише Роналд Инглхарт (Ronald Inglehart), при повишена несигурност, 
неувереността поражда остра потребност от предсказуемост, ред, ясни 
правила и сработва т.нар. авторитарен комплекс, приемащ обикновено едната 
и/или другата от следните форми246: 
 — отрицание и съпротива срещу промените, вяра в непогрешимостта и 
отстояване на собствения културен модел; 
 — преклонение пред лидер с желязна воля, който да преведе общността 
през трудностите към по-сигурни времена. 
 Според Роналд Инглхарт една от ключовите функции на религията е „да 
дава чувство за надеждност в невнушаваща чувството за сигурност среда”247. 
Според видния германски социолог Никлас Луман (Niklas Luhmann, 1927—1998) 
„функцията на религията е да контролира неизбежността на случайното”248. 
Германският теолог Рудолф Ото (Rudolf Otto, 1869—1937) и по-късно 
румънският културолог Мирча Елиаде (Mircea Eliade, 1907—1986), всеки по 
своето време, защитават идеята, че „религията е градивен елемент от 
човешката същност и като такъв е неразделна и конструктивна част от нея. А 
именно, че човек има антропологично обоснована нужда да вярва в някакво по-
висше същество, вероятно за да може да даде отговори на тези важни въпроси, 
отнасящи се до човешкия живот [...]. Човек по природа е религиозно същество и 
макар че днес много хора отричат това, едно е сигурно — никой не остава 
безразличен към тази тема, особено когато трудностите в живота стават все 
повече и повече249. Подобна роля за снемане на неопределеността на 
настоящето и бъдещето и постигане на предсказуемост играят и повечето 
идеологии. 
 Психологията е богато поле за търсене на примери, потвърждаващи 
Лемата на (не)сигурността. Има и други, по-частни наблюдения, които говорят 
за сходност на реакциите и последствията от тях в условията на повишена 
несигурност. Световноизвестният американски политолог Самюъл Хънтингтън 
(Samuel Huntington, 1927—2008) определя опитите за военни преврати като 
актове на отчаяние от слабото икономическо развитие и „без изпадане в 
абсолютен икономически детерминизъм”, въвежда чрез брутния вътрешен 
продукт (БВП) на глава от населението „полезен икономически критерий” за 
успеха им. В страни с БВП от 1 000 щатски долара или повече, превратите не 
успяват; в страни с БВП от 3 000  щатски долара или повече няма опити за 
преврат, а успешните преврати са в страни с БВП под 500 щатски долара на 
човек250. 
 Може да се приеме, че при гарантирана икономическа сигурност, 
независимо от цивилизационните им характеристики, обществата (с 
изключение на маргинални групи в тях) са удовлетворени от статуквото и не 
предприемат опити за преврат, т.е. в определен смисъл опити за промяна със 
сила на статуквото. С понижаване на сигурността, започвайки постепенно да 
изпитват недоволство от статуквото, обществата се опитват понякога да го 
променят силово. В тези случаи като правило не се отива докрай или 
вложената енергия е недостатъчна, защото все още са значими прослойките, 
боящи се, че ще загубят малкото, което имат и затова предпочитат сигурността 
на оскъдното настояще пред несигурността на неизвестното бъдещето. Накрая, 
в състояние на рязко повишена икономическа несигурност (напр. крайна 
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бедност) и при наличие на съответни условия, обществата успяват в своя „акт 
на отчаяние”. 
 Според друг пример на Хънтингтън: „Почти всички анализи посочват, че 
едно общество се натъква на големи затруднения, когато възрастовият дял на 
15—24-годишните надхвърля 20% от общото население. Няма да е съвсем 
случайно, че делът на младежите в Иран е достигнал 20% в края на 70-те 
години и че иранската революция избухна през 1979 г. Или че определената 
цифра от 20% бе надмината в Алжир в началото на 90-те години, т.е. в 
момента, в който Фронтът за ислямско спасение бе на път да получи 
подкрепата на населението и да грабне победата в изборите”251. Този пример 
също е разбираем — когато делът на младите хора стане твърде голям, 
обществото се дебалансира, редица процеси променят своя естествен ход. 
Младите са винаги непокорни, често — безотговорни (защото все още имат 
малко отговорности). На тях трябва да се даде шанс за по-добър живот, да им 
се осигурят работа и жилище.Те носят със себе си огромна енергия, която 
придобива деструктивен потенциал, ако не бъде поне отчасти овладяна. 
Където порасналите вече деца са достигнали взривоопасна численост, но няма 
кой да им предложи дори надежда, защото властта е склеротизирала, а 
икономиката — немощна, там настъпват социални сътресения, които 
повишават рязко несигурността на обществото и раждат воля за смяна на 
режима. 
 Суровата реалност на живота предлага най-очевидни аргументи в полза 
на Лемата на (не)сигурността. Без значение къде по света се намират хората от 
една общност, те реагират еднакво: при агресия отвън — готовност за риск и 
саможертва, консолидация, идеализъм, всеотдайност; при остър ръст на 
престъпността — мерки за защита на живота и собствеността (личната и на 
най-близките хора); при много висока безработица — стачки и социални 
вълнения, саботажи, индивидуални актове на насилие; при стихийни природни 
бедствия — загърбване на вражди, солидарност, взаимопомощ, състрадание.  
 Ето какво пише Дончо Градев за реакцията на хората при бедствие, на 
базата на наблюдения и анализи на редица изследователи: „След като 
опасността бъде разпозната, поведението на хората бива адаптивно, целящо 
да предпази техните семейства, останалите и самите тях. Паниката не е често 
срещана и не настъпва в масов мащаб. Жертвите от бедствието действат 
положително, а не ирационално и пасивно. Психологическите вълнения не 
правят поразеното население безпомощно [...]. Бедствията са главно средство, 
с което човек може да наблюдава както героизма така и страданието [...] 
Преживяването на бедствените нещастия, колкото и големи и неизбежни да са 
те, колкото и неподготвени да са за тях хората, никога не са посрещани с 
пасивно примирение. Изправен пред нещастието, човек дори и при най-малкия 
шанс за оцеляване не изоставя поведенческата стратегия на борба, на търсене 
на изход, на проявата на алтруизъм и солидарност [...]. Няма нито един 
изолиран случай, за който непосредствените наблюдатели и професионалните 
изследователи да предоставят информация, описваща безусловното 
капитулиране на групите и общностите пред лицето на бедствените събития 
[...]. Т.нар. жертви на бедствието развиват тенденция на индивидуално и 
групово поведение, което чувствително допринася за справянето с кризисната 
ситуация [...]. В индивидуалния и групов акт на борба, на противопоставяне 
срещу трагичните последствия от бедствията (наред с личните умения и 
качества) се открива в снет вид в социалното самочувствие на човека — 
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продукт на съвременния социокултурен контекст. Казано с други думи, въпреки 
трагизма на преживяване на природни и сродни на тях физически бедствия 
човек е развил активен механизъм на адаптация, в чиято основа стои 
практическият опит, че такива кризи са преодолими, каквито и да са вариантите 
на техните прояви […]. Човек в критични ситуации се чувства силен, когато 
може да разчита на всеки, който е до него. Натискът на бедствията на практика 
доказва, че единодействието и солидарността представляват необходимо 
оръжие в борбата за оцеляване”252. 
 Обективността обаче идва да подскаже всъщност очевидния факт, че 
значението на лемата за (не)сигурността не бива да се абсолютизира и 
извежда като абсолютно, уникално, единствено и неизменно правило — тя не е 
нищо повече от лема, т.е. помощно твърдение! И то не защото е вярно само в 
отделни случаи, а защото е функция на обстоятелствата. Да, различните 
общности и общества в сходни ситуации на повишена несигурност реагират по 
сходен начин, но и самото понятие „повишена несигурност” има някакви 
ограничения, определен предел. Над този предел общността или обществото 
не може да не започне да се държи контрапродуктивно, деструктивно, 
животински, а не човешки, асоциално, а не социално, защото настъпва разпад 
на ценностите, на заедността, на съвместните надежди и усилия. Не би могло 
да се очаква, че сивата маса ще проявява общи чувства и действия, когато тя 
вече не е общност, а спасяващи се поединично индивиди! 
 Тъкмо тази картина с много примери е описана от Жан Делюмо (Jean 
Delumeau) във великолепната му книга „Страхът в Западния свят (XIV—XVIII 
век)”, когато описва реакциите на паникьосаните и смъртно уплашени хора от 
чумата, опустошила Европа през ХІV и ХV век: 
 — Брюжки каноник, който се намира в АвиньонCXIV през 1348 г., 
съобщава: „Бащата не посещава сина си, нито майката дъщеря си, нито братът 
брат си, нито синът баща си, нито приятелят приятеля си, нито съседът съседа, 
нито съдружникът съдружника, освен ако не иска да умре веднага заедно с 
него”; 
 — Свидетелство на БокачоCXV: „Сполетялата ни беда беше вселила 
такъв страх в сърцата на мъжете и жените, че брат брата изоставаше, чичото 
— племенника, сестра — брата, а често и жената — мъжа cи; случваше се, 
макар и да изглежда невероятно, че бащи и майки отбягваха да навестяват и 
наглеждат болните си чеда, като да им бяха чужди”; 
 — По време на чумата, поразила БрунсуикCXVI през 1509 г., съвременник 
пише: „Много безсърдечни хора прогонват от дома си болните си деца и 
прислужници изхвърлят ги на улицата, изоставят ги на злощастната им участ”; 
 — Даниел ДефоCXVII пише за Лондон през 1665 г.: „Времето бе такова, 
личната сигурност на всеки един беше така застрашена, че те не можеха да 
съжаляват за нещастието на другите [...]. Самосъхранението наистина 
изглеждаше да е станало единственото правило на поведение. Деца бягаха от 
родителите си, когато те изнемогваха в жестоки страдания. А в някои 
семейства, макар и не толкова често, родители изоставяха децата си”; 

 
CXIV Авиньон (Avignon) — град в Югоизточна Франция. 
CXV Джовани Бокачо (Giovanni Boccaccio, 1313—1275) — италиански писател, автор на безсмъртното произведение 
„Декамерон” (Il Decamerone), публикувано през 1472 г. 
CXVI От контекста не се разбира точно за кой град с такова название става дума. 
CXVII Даниел Дефо (Daniel Defoe 1660—1731) — английски писател, автор на романа „Робинзон Крузо” (Robinson Crusoe). 
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 — Същото се повтаря в МарсилияCXVIII през 1720 г. Доказателство е това 
свидетелство за изоставените деца: „Бяха деца, които безчовечни родители, у 
които ужасът от болестта бе задушил всякакви естествени чувства, изхвърляха 
навън само с някакви стари дрипи за завивка, като с тази варварска жестокост 
ставаха убийци на онези, на конто доскоро се хвалеха, че са дали живот”253. 
 Несигурността е колкото величина, характеризираща състоянието на 
човека, толкова и наша насъщна черта. Тя е общото между нас хората, което 
ни прави еднакви в нещо съкровено и лично. Несигурността много повече от 
сигурността е базисната, изходна и водеща величина.   
 В своето великолепно изследване „Нощта през Средновековието”, Цочо 
Бояджиев пише за опозицията между „ден” и „нощ” в средните векове: „Двата 
противопоставени термина не са от един и същ порядък. „Ден” е, тъй да се 
каже, явният, парадигмалният термин, нормативният израз, спрямо който се 
обозначава и изявява терминът „нощ”. Първият назовава едно архитипичноCXIX 
състояние на съществуващото. Той няма защо да бъде специфициран или 
разпознаван чрез друго. Той обозначава самата субстанция. Обратно, „нощ” е 
название, което се открива единствено чрез сравнение. То е название за 
другост, т.е. в най-добрия случай за акциденцияCXX. „Нощ” е субектът на 
разпознаването, „ден” — средството или хоризонтът, от който последното се 
осъществява. Това отношение не е реципрочно. Ние можем да говорим за 
деня, без да премисляме нощта, ала не можем да мислим нощта по друг начин 
освен като „другото” на деня”254. 
 Ще си позволя отново да представя отново горния цитат, като заменя в 
него „ден” с „несигурност”, а „нощ” със „сигурност”, защото това, което се 
получава след замяната, е великолепен начин да се покаже първозначността 
на „несигурността” и акциденцентността на „сигурността”: Двата 
противопоставени термина не са от един и същ порядък. „Несигурност” е, 
тъй да се каже, явният, парадигмалният термин, нормативният израз, 
спрямо който се обозначава и изявява терминът „сигурност”. Първият 
назовава едно архитипично състояние на съществуващото. Той няма защо 
да бъде специфициран или разпознаван чрез друго. Той обозначава самата 
субстанция. Обратно, „сигурност” е название, което се открива единствено 
чрез сравнение. То е название за другост, т.е. в най-добрия случай за 
акциденция. „Сигурност” е субектът на разпознаването, „несигурност” — 
средството или хоризонтът, от който последното се осъществява. Това 
отношение не е реципрочно. Ние можем да говорим за несигурността, без да 
премисляме сигурността, ала не можем да мислим сигурността по друг 
начин освен като „другото” на несигурността”. 
 В несигурността, за разлика от сигурността, винаги преобладава не 
статиката, а динамиката; нелинейността, а не линейността. Тя поражда 
импулси за действие, съпротивлява се срещу статуквото, срещу пряката и 
непреодолима връзка между причина и следствие. Както казва Иля Пригожин: 
„В равновесието материята е сляпа, а извън равновесието тя проглежда”255. 
 Американският учен от чешки произход Карл Дойч (Karl Deutsch, 1912—
1992) пише за друг един своеобразен закон на Паркинсон за националната 
сигурност: Чувството за несигурност на една нация нараства успоредно с 

 
CXVIII Марсилия (Marseille) — град Югоизточна Франция. 
CXIX Архитип (по-често архетип) — първообраз, оригинал, първоначален модел, изконен тип. 
CXX Акциденция — философски термин, въведен от Аристотел, обозначаващ случайно, почти винаги несъществено, 
изменчиво, временно свойство на предмета. Акциденцията се противопоставя на същността (субстанцията) на 
предмета, т.е. на същественото, неизменното, постоянното и закономерно свойство на този предмет.  
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нейната сила/мощ [power]256. Колкото повече мерки за да гарантира своята 
сигурност предприема тя, толкова по-несигурна се чувства. Като всеки друг 
„закон”, и този е парадоксална интерпретация на отлично познат факт. 
Чувството за несигурност зависи и от реалните заплахи, и от начина, по който 
системата ги усеща, възприема, оценява, асимилира. Страхуващият се едва ли 
ще спре да се страхува, ако му кажем само: „Няма нищо страшно!”. 
 Арнолд Уолфърс различава субективна и обективна сигурност, като 
обективната сигурност се свързва с отсъствието на заплаха [за ценностите на 
системата], а субективната — с отсъствието на страх от заплаха [че тези 
ценности ще бъдат атакувани]. За да има истинска сигурност, трябва да са 
налице и обективната, и субективната сигурност257,258. Уолфърс изтъква също 
така, че сигурността има редица общи елементи с благосъстоянието, 
измерващо количеството на материалното богатство на нацията, и със силата, 
представляваща умението на нацията да контролира действията на другите. 
Острата чувствителност на нацията към собствената сигурност и 
обвързаността на сигурността с нейните базисни ценности, е в състояние „да 
задейства широка гама от почти пълна несигурност или усещане за несигурност 
на единия полюс до почти пълна сигурност или липса на страх на другия 
полюс”259. Щом сигурността е субективно усещане, колко сигурност е потребна, 
за да се чувства нацията сигурна? С манипулации, заплахи, внушения може да 
се понижи рязко усещането за сигурност. Как тогава да се определи кога 
обществото е настина сигурно? То лесно може да бъде тласнато в грешна 
посока — да търси повече сигурност, отколкото му е необходима. Или да 
преглътне всичко с мисълта — да става каквото ще, да правят каквото щат, 
само мир да е! С други думи, единственото, което запазва своята ценност 
тогава е мирът. Мирът като съгласие да се живее в по-малко сигурност, само и 
само да се избегне войната.  
 Българското общество до голяма степен е все още наивно като малко 
дете — то не си дава сметка напълно и не си представя в какво време живее, 
какви заплахи и рискове могат да го връхлетят. Не трябва да се създават 
паникьорски или шокови настроения, но достатъчно е да си помислим какво 
може да се случи при някакъв терористичен акт и какво би било нашето 
поведение след него.  
 Обществото, особено общество като нашето, с голяма степен на 
приближение може да се оприличи на жабата, пусната във вода, която се 
довежда до кипене. При бавно подгряване, т.е. при бавно нарастваща 
несигурност, жабата може да бъде сварена, защото тя постоянно ще се стреми 
да изравнява температурата на тялото си с тази на водата (т.е. ще се 
приспособява към все по-растящата несигурност). А не се ли убедихме вече, че 
българският народ е в състояние да се адаптира към все по-високи нива на 
несигурност!? Обикновеният българин може да оцелее при ситуации и процеси, 
при които един обикновен западноевропеец просто не би издържал. Слаба 
утеха е, че обикновеният, понякога много оплакващ се и често хленчещ 
българин не би могъл от своя страна да издържи при ситуации и процеси, в 
които оцеляват обикновеният руснак, украинец или молдовец. 
 Нека продължим „експеримента” с жабата. Ако бъде хвърлена в нагрята 
вече вода, то тя или веднага ще изскочи, ако водата е под определена 
температура, или просто ще умре, ако водата е над определена температура, 
дори тази температура да е по-ниска от температурата, която жабата е в 
състояние да издържи при постепенно нагряване. Следователно, при шоково 
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попадане в ситуация на несигурност има реална опасност нашето общество да 
колабира. В случай че бъдем ударени, не дай Боже, от терористичен акт, дали 
народът ни ще го посрещне без да падне на колене, без да се разпаднат 
жизнено важни структури в страната (напр. транспортът, образованието, 
финансите)? При шоково възникнала кризисна ситуация се изисква качествено 
друг тип поведение — обществото да не се паникьоса, да се мобилизира, да 
покаже, че няма да позволи на тероризма да го пречупи, да го сломи, да го 
премоделира. А такова поведение се възпитава, то не разчита само на 
традиции, обичаи и интуиция. Кризисното мислене и кризисното поведение не 
са първосигнални. Те се изграждат търпеливо и ежедневно, за тях обществото 
се подготвя дълго, с него се работи предварително, докато е време. 
Сигурността е удивително понятие, а не само прехрана на онези, които се 
смятат за естествени притежатели на монопола над това понятие и нямат сили 
или желание да следят и да осмислят всички промени, които настъпват в 
подхода и схващането в глобалната политика и съвременната наука към 
научната категория Сигурност. 
 „Дилема на (не)сигурността” е такова състояние, при което 
мерките за укрепване на сигурността на една държава не водят до 
увеличаване на нейната сигурност, защото предизвикват ответни 
мерки на другата държава. Понятието е въведено  през 1950 г. от Джон Херц 
с наименованието „Дилема на сигурността”. 
 Дилемата на (не)сигурността може да се формулира и така: В общия 
случай не е вярно, че когато една система (държава) инвестира в 
своята сигурност (увеличава ресурсите, полага усилия за нейната 
защита), то тя задължително получава повече сигурност (т.е. 
инвестициите в сигурността невинаги водят до повече сигурност).  
 Или, както Робърт Джървис (Robert Jervis) дешифрира Дилемата на 
(не)сигурността в нейното традиционно схващане: „Нарастването на 
сигурността на една държава накърнява сигурността на другите държави”260. Но 
според Холдер Мьолдер (Holger Mölder) в постмодерната система за сигурност 
ние сме изправени пред кооперативната дилема на сигурността от периода 
след Студената война, която може да се дефинира така: „Тъй като някои 
държави се стремят да си сътрудничат за намаляване на своите страхове, 
свързани със сигурността, това може да понижи сигурността на тези и 
останалите държави, ако някоя страна остане извън споразуменията за 
кооперативна сигурност” 261. 
 Ще илюстрирам смисъла на Дилемата на (не)сигурността по следния 
начин. Нека имаме две държави и нека предположим, че първата държава 
оценява (подчертавам — „оценява” — това е преди всичко плод на нейното 
субективно) своята сигурност като недостатъчна в сравнение със сигурността 
на другата държава, т.е. по отношение на нея първата държава се чувства в 
несигурност. Изхождайки от вероятността за най-лошия сценарий, тя влага 
определени ресурси, за да постигне поне паритет на сигурността със своя 
опонент [и дори известен запас от повече сигурност]. Втората държава обаче 
отказва да допусне, че целите на първата са изцяло със защитен характер, 
затова оценява новия баланс като нарушен в нейна вреда и пристъпва към 
укрепване на своята сигурност, за да постигне паритет [и дори известен запас 
от сигурност]. Като резултат и двете държави са изразходвали повече усилия 
за укрепване на сигурността си, отколкото в началото, без всъщност да са 



 131 

станали по-сигурни, защото срещу всяка от тях след тази стъпка стои 
противник, чиято мощ междувременно е нараснала.  
 Нещо повече, спиралата се завърта за втори път. Отново е ред първата 
държава да отделя средства за сигурността си, защото смята, че втората е 
променила едностранно баланса в своя изгода. След това и втората прави 
същото. После отново първата, и отново втората... Стъпка след стъпка се 
пълзи — нагоре по спиралата на недоверието. Разходите на двете държави 
нарастват, а тяхната сигурност намалява, защото противникът им става все по-
силен. Така се получава парадоксът, даващ същността на Дилемата на 
(не)сигурността: всяка от държавите се стреми да укрепи своята сигурност, 
обаче резултатът е противоположен — недоверието и ненадеждността на 
каналите за комуникация или изобщо отсъствието на такива канали, чрез които 
те да съобщят една на друга истинските си намерения и страхове, води до 
ситуация, когато и двете изпадат в капан на несигурността, т.е. чувстват се 
много по-несигурни, отколкото в началния момент.  
 Липсата на доверие е главното, което носи несигурност и стрес, и 
превръща взаимните страхове и подозрения в самосбъдващо се предсказание. 
Дилемата на (не)сигурността е именно самосбъдващо се предсказание. Ето 
какво пише бившият британски външен министър сър Едуард Грей (Edward 
Grey, 1862—1933) за причините за Първата световна война: „Въоръжава ли се 
едната страна, същото е длъжна да прави и другата. Когато една от държавите 
трупа оръжие, останалите не могат да остават беззащитни и така да я изправят 
пред съблазните на агресията […]. Огромното нарастване на въоръженията в 
Европа, чувството за несигурност и страх, които те пораждат: това е, дето 
прави войната неизбежна”262. А според испанския дипломат Салвадор де 
Мадариага (Salvador de Madariaga, 1886—1978), председател на Комисията по 
разоръжаване на Обществото на Народите (ОН): „Народите не изпитват 
доверие един към друг не затова, че са въоръжени, те са въоръжени затова, че 
не изпитват доверие един към друг”263. Същото твърди и Ханс Моргентау: 
„Хората не воюват защото имат оръжия. Те имат оръжия, защото смятат за 
необходимо да воюват”264. 
 Горепосоченият вариант на Дилемата е в лабораторно чист (т.е. условен) 
вид, но и в реалността, като по ГойяCXXI, „сънят на разума ражда чудовища” 
или, ако не чудовища, то поне страхове, водещи до преразход на материални и 
морални ресурси за защита от заплахи, които или не съществуват, или не са 
толкова остри и тревожни. И могат да бъдат урегулирани чрез добра воля, с 
мирни средства и при помощта на международни структури и процеси. 
Дилемата на (не)сигурността е ключово понятие за школата на политическия 
реализъм, за която ще стане дума в следващата глава. 
 
 Долен и Горен праг на (не)сигурност 
 Долният праг на (не)сигурност е такова минимално ниво на 
сигурност, под което започват необратими промени в системата или 
структурни деформации с рисков, стигащ  до разрушителен, потенциал. 
 Какво се случва с младежа, който дълго време се е справял с тревогите, 
проблемите и терзанията си, удържал е някак на онова, което го е тласкало към 
отчаяние, успявал е да се измъкне от какви ли не трудни ситуации и изведнъж 
слага край на живота си? Или какво се случва с момичето, което е водило с 

 
CXXI Франсиско Гоя (Francisco Goya, 1746—1828) — забележителен испански художник, една от знаменитите му картини 
е „Сънят на разума ражда чудовища” (El sueño de la razón produce monstruos, 1797). 
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променлив успех борбата за свързване на двата края, имало е периоди на 
безпаричие, някак се е справяло финансово в къде по-безнадеждни ситуации и 
изведнъж излиза на улицата и започва да проституира? Или да вземем 
клошаря — какво се е случило, та е изпаднал в положение на пълно 
безразличие какво мислят хората за него?  
 Великият германски философ Георг Вилхелм Фридрих Хегел твърди, че 
човекът се отличава от животното по един фундаментален начин — той иска да 
бъде признат като човешко същество, т.е. като същество със своя ценност или 
достойнство. Нещо повече, според борбата за престиж, за разлика от борбата 
за храна, подслон или безопасност не е определена от биологията, затова той 
съзира в нея първия проблясък на човешка свобода265. А не по-малко великият 
и значим френски философ Блез Паскал (Blaise Pascal, 1623—1662) твърди: 
„Каквито и притежания, здраве или важна придобивка да има някой на земята, 
той няма да е удовлетворен, ако няма уважението на другите”266.  
 Любен Николов пише в свой анализ на философията на Зигмунд Фройд: 
„Човекът е единственото живо същество на планетата, което не просто 
съществува, а се стреми да се осъществи. Това значи, че иска да приложи 
своите способности, и то така, че да постигне свои стремежи и цели. В изявата 
на своите способности, в избора на своите цели и в борбата за тяхното 
достигане той се сравнява с другите, за да се самооцени. Също така желае да 
предизвика у тях благоприятна оценка за себе си. Неговото самочувствие се 
определя от тези две оценки — своята и на другите. Нека приемем, че 
желанието за висока оценка е израз на вроден нарцисизъм, на егоистично 
самолюбие. Но остава въпросът за основанията на оценките. Ако ни ценят за 
нещо, което ние самите не смятаме за особено достойнство, това едва ли ще 
ни радва. Ако не намираме признание за това, което ценим в себе си, това 
също е мъчително. Тоест ние се стремим не само към високи оценки, но и към 
съвпадение на основанията на самооценките и на оценките на другите. Без 
такова съвпадение нашето самоосъществяване никога не може да бъде пълно. 
Ние се нуждаем от мнението на другите, за да преживеем пълноценно своето 
самоосъществяване”267. 
 Казано с по-ясни и прости думи, човекът е социално същество, което 
винаги държи на това, какво мислят другите хора за него, та дори и да 
парадира с твърдението, че не плаща „данък обществено мнение”. Да имаш 
човешки облик, да изглеждаш нормално, да те ценят и оценяват, да излъчваш 
достойнство или най-малкото да не пораждаш неуважение или презрение, това 
е толкова присъщо за всеки индивид. А тук ние имаме клошар — като някакво 
двукрако човекоподобно същество, което не се интересува от тези същностни 
условия за нормално възприятие от страна на обществото.  
 След като няма ген на самоубийството, проституцията и клошарството и 
никой не се е родил „запрограмиран” да стане самоубиец, проститутка или 
клошар, то отново и отново си струва да зададем въпроса: „Какво се е случило 
с тези хора, та ги е тласнало към екстремални постъпки?”. И на този въпрос 
може да се отговори така: „Те са паднали под Долния праг на (не)сигурност”. 
 Разбира се, не е нужно да се дават подобни крайни примери. Та нима не 
сме ставали свидетели или не сме чували как, например, в едно семейство 
двамата си разменят години наред тежки обиди, упреци, стигат дори до 
физическа разправа, но продължават да живеят заедно. Докато в един момент 
и не най-грубата дума или жест водят до тотален край на техните отношения. 
Или как така бивш военен вади пистолет и изстрелва 7 куршума по бивш 
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национален състезател по футбол, малко след като със скромната си лада 
одрасква джипа на спортиста!  
 И в двата горни случая е логично да се зададе въпросът: „Какво толкова 
се е случило, защо са тези крайни, екстремални реакции?”. Напуснатият съпруг 
може да се пита: „Какво толкова й казах, къде-къде по-гадни неща съм й 
крещял, а тя е търпяла, защо точно днес си тръгна и сложи край на 
семейството!?”. Вероятно това е така, защото отношенията между двамата са 
паднали под Долния праг на (не)сигурност в резултат на дълги години 
амортизация, изхабяване и разкъсване. 
 И за злополучния стрелец можем да се запитаме, дали си струва по нищо 
и никакъв повод да се вади пистолет и да се гърми на месо по човек? А дали 
това не е така, защото бившият военен е паднал под Долния праг на 
(не)сигурност — или заради лични проблеми, или защото футболистът е 
излъчвал агресивност, тръгвайки от луксозния си джип със заплашителен вид 
към стресирания собственик на старата лада, а е известно колко много пъти 
нагли типове със суперскъпи коли пребиват безпощадно обикновени хорица с 
обикновени коли заради най-малката драскотина върху джипа, плачещ за 
данъчна проверка на собственика му... Само че правосъдието разглежда 
конкретната ситуация и раздава тежка присъда за нея, без да се интересува от 
евентуалните обстоятелства, които са я предизвикали — и за унизителния 
стрес, преживян от военните, когато т.нар. реформа на отбраната ги изхвърля 
на улицата още млади за пенсионерски заслужен отдих, и за законовия 
произвол спрямо бедните и за пълната безнаказаност за богатите. Това са 
абсолютно присъщи на нашата Съдебна система черти, които превръщат 
слабия човек в жертва на нейния отказ от правосъдие и на обръщането на 
държавата с гръб към неговата сигурност, затова той трябва да се защити сам 
или да понесе покорно насилието на силния. 
 Долният праг на (не)сигурност е такова минимално ниво на 
сигурност, под което всъщност несигурността излиза извън контрол и 
системата (човекът, общността, обществото) започва да се разпада. При 
наближаването на този праг в системата настъпва криза, тя започва да се 
тресе, да изпитва неустойчивост, малки въздействия причиняват големи 
последици.  
 Всеки човек (всяка общност от хора, всяко общество) има свой Долен 
праг на (не)сигурност. Проблемът е обаче, че този Праг не е еднакъв за всички 
хора — както е температурата от 37º, за да има за него Прагомер, човек да си 
го измери, да речем сутрин и да си каже: „Не, много близо съм до своя Праг, по-
добре да остана вкъщи, за да не предизвикам драма в транспорта или в 
службата”.  
 Нещо повече, Долният праг на (не)сигурност у човека не е постоянна 
величина — той се променя в зависимост от това, което този човек преживява, 
от въздействията на външната среда. Това е така, защото както човекът, така и 
обществото калкулират в оценката на своето сегашно състояние „спомена от 
миналото”, т.е. нивото за сигурност, което са имали в миналото. Ако днес, 
образно казано, двама души разполагат с по 2 банана на ден, но първият в 
миналото е разполагал с 10 банана, а вторият — с 1, то макар че те сега са в 
еднаква ситуация, на първия човек жизненият стандарт е паднал 5 пъти, а при 
втория човек той се е увеличил 2 пъти, което означава, че оценката за 
ситуацията и съответно чувството за сигурност у двамата ще бъдат коренно 
различни. 
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 Ето защо, когато външни наблюдатели критикуват българите за 
прекомерен песимизъм, аз се опитвам да обяснявам на чуждестранните си 
приятели и партньори, че песимизмът, освен като присъща на българина 
национална черта, е резултат и от сравняването на онова, което в материален 
план българинът имаше по-рано и което има сега.  
 Както споменах по-горе, причина за песимизма като национална черта на 
българина е, че през вековете ние сме живели в много сложна и 
непредсказуема геополитическа среда, поради ключовото разположение на 
територията ни и на региона като цяло, и затова никога не сме могли в пълна 
мяра да повярваме, че ни чакат хубави неща, а сме се опасявали, че бъдещето 
носи много неизвестност и може да роди нова несигурност. 
 А паралелно с това си струва да се припомни, че по-рано българинът 
имаше безплатно образование и безплатно здравеопазване (не, не искам тук 
да дискутирам колко и до каква степен и как то бе безплатно), гарантирана 
работа, ежегодна почивка на море. Докато сега той има много демократични 
права и свободи, които обаче са предимно не като блага, за да се ползват по 
равно, а като услуги, и трудно могат да се консумират от него, защото тяхното 
качество е свързано със заплащане или зависи от жизнения стандарт. 
Всъщност, самата сигурност от благо, което се полага в някаква степен на 
всички, се превърна в услуга, така че всеки може да претендира и да получава 
само толкова сигурност, за колкото е в състояние да си плати, или както даже 
със зле прикрита радост пишат български експерти: „Сигурността се превръща 
в услуга, която е разпределена неравномерно и само гражданите, които могат 
да платят услугата, ще разполагат с по-висока степен на сигурност. 
Действително тази тенденция засилва неравенството и социалното разделение 
в дадено общество, но тя е естествен и необратим процес, съпътстващ 
глобализацията”268.  
 Освен това, човекът, както и обществото, калкулират в оценката на 
своето сегашно състояние и „спомена от бъдещето”, т.е. онова ниво на 
сигурност, което те очакват да имат в бъдещето. Ако днес, образно казано, 
двама души отново разполагат с по 2 банана на ден, но първият се надява, че в 
близко бъдеще ще разполага с 10 банана, а вторият се тревожи, че в близко 
бъдеще ще разполага само с 1, то макар че те сега са в еднаква ситуация, на 
първия жизнения стандарт ще се увеличи 5 пъти, а при втория той падне 2 
пъти, което означава, че оценката за настоящата ситуацията и съответно 
чувството за сигурност у двамата ще бъде коренно различни. 
 Долният праг понякога може да бъде много нисък и човекът да е в 
състояние да понесе много несигурност, но в други случаи Долният праг може 
да бъде по-висок и човекът да не е в състояние да понесе повече несигурност.  
 Обобщавайки, Прагът на (не)сигурност е индивидуална характеристика, 
която се променя във времето. Затова човекът, обществото, системата трябва 
да се самоанализират и да се стремят да осъществяват максимално ефективен 
контрол над собствената си сигурност. Това е преди всичко отговорност на 
субекта на управление на сигурността, на мениджърите на сигурността на 
системата (човекът е също мениджър на сигурността, на собствената си 
сигурност). 
 Всеки мениджър на сигурността на една система има две възможни 
алтернативи на управление на процесите, когато системата приближи своя 
Долен праг на (не)сигурност. 
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 Едната алтернатива е да не допуска системата да доближава Долния 
праг на (не)сигурност, да се стреми да я държи колкото се може по-високо (по-
далече) от този Праг. Например управляващите трябва да провеждат такава 
икономическа и социална политика, която да държи обществото далеч от 
падането до прага на бедността, далеч от ситуацията, при която все повече 
обществени прослойки падат на социалното дъно. С други думи, за да е 
справедливо, хуманно и устойчиво едно общество и за да не опре до Долния 
праг на (не)сигурност, на него са необходими процедури, които да предпазват 
хората от изпадане до равнища на непоносима несигурност; в него трябва да 
има грижи за слабите, бедните, болните, нещастните, неумелите и 
онеправданите от съдбата или от живота; да съществуват защитни социални 
механизми, гарантиране на социални минимуми, на поне някакви нива на 
социални услуги: здравеопазване, образование, култура и сигурност. А това се 
постига с частично преразпределение на парите и благата, като с различни 
законови механизми се взема от богатите и се дава на бедните. 
 Другата алтернатива е да възпитава устойчивост на системата към 
повишеното ниво на несигурност около Долния праг на (не)сигурност, което 
означава фактическо снижаване на Долния праг на (не)сигурност. Това може да 
стане, като управляващите поставят, например, значими цели пред 
обществото, в името на които то да може да търпи бедността или ниския 
жизнен стандарт. Така българите през ХІХ и ХХ век са късали от залъка си и са 
понасяли всякакви мъки и неволи, само и само за изучат своите деца. Това е 
било висока цел за тях, която им е помагала да търпят социалните несгоди. На 
народа може да се подскаже или внуши някаква национална (Да присъединим 
Македония!) или идеологическа (Да построим светлото бъдеще!) цел, в името 
на която обществото да стиска зъби и да търпи. Не е ли показателно, че 
сегашните млади хора са много по-добре материално, в сравнение с 
материалното положение на техните дядовци и баби (през 50-те и 60-те години 
на миналия век),  а се чувстват много по-несигурни и обезверени от тях. 
 Хората от поколението на моите родители при създаването на семейство 
често са нямали покрив над главите си, креват, на който да спят, тенджери и 
прибори, с които да се хранят и са ги вземали назаем от близки и приятели. Но 
са били много по-щастливи. Защо? Може би защото са чувствали, че дори сега 
да им е трудно, те със своите ръце и упорит труд ще построят собствено 
жилище, ще родят и изучат децата си, ще отгледат внуците си. Това усещане 
за самоконтрол върху живота, за възможност за развитие, свързано с техните 
усилия за подчиненост на устойчиви и привлекателни ценности, е вдъхвало 
надежди и сигурност у младите тогава. 
 Младите хора от поколението на моите деца имат и коли, и компютри, и 
телевизори, и джиесеми — при това се стремят да купуват най-новите модели. 
Но това са все неустойчиви, преходни, разтегливи потребности, които се 
формират от рекламата, модата, масовото потребителско общество.  
 По-рано пазарът удовлетворяваше нужди и когато съответната нужда 
бъде удовлетворена, не е необходимо нищо повече. Ако си гладен, пазарът 
дава възможност да утолиш глада, ако ти трябва дреха, за да си облечен, 
пазарът ти предлага дреха. Сега обаче пазарът удовлетворява потребности, а 
потребностите могат да се формират, развиват, размножават и фактически не 
подлежат на засищане — днес един модел джиесем, утре — друг, cool, по-як, 
други ден — трети още пό.  
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 Усещането у днешните млади, че не контролират съдбата си, че са като 
подопитни зайчета на външни пазарни стихии, невъзможността да си планират 
живота и да си представят бъдещето си, ги прави несигурни, песимистични, а 
значи и по-нещастни, отколкото вероятно би трябвало да се чувстват. 
 Долният праг на (не)сигурност може да бъде свързан със социално-
психологически феномени, с психологически болестни състояния на 
индивида или групата от индивиди (общността, прослойката, класата). 
Например Емил Дюркейм говори за аномияCXXII, когато анализира ерозирането 
на социалните норми и ценности при икономически и обществени кризи. 
Според него, тъй като хората губят при такива кризи всички свои социални 
обвързаности, те нерядко намират единствения изход в самоубийството. Ерих 
Фром (Erich Fromm, 1900—1980) разсъждава върху дюркеймовия анализ на 
аномията като социален феномен така: „Дюркейм в своята класическа работа 
върху самоубийството предполага, че причината може да бъде открита в едно 
явление, което той нарича „аномия”. С този термин той означава разрушението 
на всички традиционни социални връзки, факта, че цялата истински колективна 
организация е станала вторична по отношение на държавата и че целият 
истински социален живот е унищожен. Той вярва, че хората, които живеят в 
съвременната политическа държава, представляват „отделни дезорганизирани 
прашинки”269. Американският социолог Робърт Мертън (Robert Merton, роден 
като Meyer R. Schkolnick, 1910—2003), който развива по-нататък анализа на 
аномията, я описва много образно като „колапс на културната структура”, 
настъпващ, когато в резултат на срива и дезориентацията в тяхното социално 
положение индивидите не могат да се привързват и обвързват с ценностите на 
по-голямата общност, към която принадлежат или на обществото като цяло270. 
А у Пиер Бурдийо четем: „Не може да се хитрува със закона за запазване на 
насилието: всяко насилие се плаща. Например структурното насилие, което 
финансовите пазари упражняват под формата на уволнения, несигурност 
относно работата и т.н., намира своята равностойност, по-краткосрочна и по-
дългосрочна, във вид на самоубийства, антисоциално поведение, 
престъпления, наркотици, алкохолизъм, актове на ежедневно насилие”271. 
 Ценностите, културните норми на обществото предоставят структурна и 
етична рамка, която дава предвидимост и насоченост на поведението, 
прояснява неопределеността и очертава границите на задължения и 
отговорности. Когато те се разпаднат или размият, или когато придържането 
към тях с превръща в тежест или обрича на губещи социални позиции и 
понижени шансове за интеграция и сигурност, съответната група потърпевши 
хора (както и отделните атомизирани индивиди) престават да спазват тези 
ценности и културни норми, или започват да ги разрушават, а нерядко и да 
възприемат различни, нерядко антагонистични „ценности” и „културни норми”, с 
което демонстрират отказа си от принадлежност към общността или 
обществото и ескалиращо се отчуждават от него. Това обаче не остава 
безнаказано — подмяната на едни ценности и културни норми с други се 
изразява външно в системна и когнитивна дезориентация272, а вътрешно — в 

 
CXXII Аномия — понятие, въведено от Емил Дюркейм за обясняване на отклоняващото се (девиантното) поведение 
(суицидни настроения, апатия, разочарование, противоправни нагласи). Това е състояние на обществото, при което 
настъпва разлагане, дезинтеграция и разпад на системата от ценности и норми, които гарантират обществения ред. 
Необходимо условие за възникване на аномия в обществото е разминаването между потребностите и интересите на 
неговите членове с възможностите за тяхното удовлетворяване. 
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изпадане на депресивно състояние на стрес и несигурност, на аномия, 
анемияCXXIII и апатияCXXIV.  
 Ако една система е подложена на постоянен външен и вътрешен, 
структурен и символен, вертикален и хоризонтален натиск за деструктуриране, 
атомизиране и разнормализиране, тя неизбежно се превръща в хаотична и 
неподредена, в нея никой няма стимул да спазва нормите и правилата, а дори 
и тези, които имат вътрешна потребност или съзнателни нагласи да ги спазват, 
постепенно се демотивират да го правят, дори само затова, че то не им носи 
конкурентно преимущество, а се превръща в стратегически недостатък, защото 
вероятността да бъдеш потърпевш от и наказан за неспазването на нормите и 
правилата е не по-малка от вероятността това да се случи на някой, който по 
принцип не ги спазва. И след като и спазващите правилата не желаят повече да 
ги спазват поради силна демотивация, хаосът и безпорядъкът, а с това и 
несигурността в системата допълнително се увеличават. 
 В подредената система, настроена така, че да позволява и ускорява 
позитивните и да препятства и „гаси” негативните промени, обаче, спазващите 
нормите и правилата имат стратегическо предимство в сравнение с тези, които 
не ги спазват, защото вероятността да бъдат потърпевши от и наказани за 
неспазването им е практически нулева, но пък ползите от подобно 
конструктивно и оптимизиращо поведение са огромни. А това вече стимулира и 
неспазващите нормите и правилата да ги спазват, вследствие на което 
системата още повече се подрежда, генерира сигурност и ефективност.  
 Горният праг на (не)сигурност е такова максимално ниво на 
сигурност, над което започват необратими промени в системата или 
структурни деформации с рисков — до разрушителен — потенциал. 
 В изучаването на (не)сигурността на практика винаги е бил изследван 
нейният Долен праг. Това е повече от логично, защото се е приемало, че след 
като сигурността намалява и несигурността нараства, единствените проблеми 
за една система могат да се появят при влошаване на нейната сигурност и при 
възникване на крайно негативно стечение на деструктивни обстоятелства, 
подлагане на съмнение на способността за успешното им противодействие и 
нарастване на вероятността от срив и разпад на системата. 
 Но някои тревожни симптоми в държави с почти абсолютна (твърде 
висока) сигурност (напр. в скандинавските страни — Норвегия, Дания, Швеция, 
както и във Финландия) налагат все по-настойчиво важността от изследване на 
Горния праг на (не)сигурност, над който също могат да се наблюдават 
аналогични негативни промени и деформации. Народът ни го е казал, че много 
хубаво не е на хубаво. И при прекомерна сигурност се губи мотивът за 
развитие, за борба с обстоятелствата, за самоусъвършенстване, а системата 
започва да деградира, да се разяжда без цели и без стимули, даже да се 
разпада. Както пише френският икономист Жан Фурастие (Jean Fourastié, 
1907—1990): „Излишната стабилност може да провокира истинска психопатия, 
желание да се разрушава и ние виждаме това от примера на шведския 
феномен [...]. Изглежда някои форми на свобода от принуждаване водят до 
разрушаване на равновесието и предизвикват необходимост от нови 
принуждения”273. 

 
CXXIII Анемия — малокръвие, безкръвие; в социален план забавена дейност, липса на стимули, слабост, отпадналост, 
пасивност. 
CXXIV Апатия — състояние на безразличие, нечувствителност, неемоционалност, на подтиснати емоции (напр. 
загриженост, вълнение, мотивация или страст). 
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 Над същите проблеми разсъждава Ерих Фром в книгата си „Душевно 
здравото общество”: „В страните в Европа, които са сред най-демократичните, 
мирни и процъфтяващи страни, както и Съединените щати, най-богатата страна 
в света, показват най-тежките симптоми на душевни разстройства, [...] най-
тежките признаци на душевно неравновесие! [...]. Не е ли възможно материално 
обезпеченият живот на средната класа, като задоволява нашите материални 
потребности, да предизвиква у нас чувство на силна скука, а самоубийствата и 
алкохолизмът не са ли патологични начини да се избяга от тази скука?”274. Все 
в този дух Ейбрахам Маслоу пише: „От Ocкap УайлдCXXV сме се научили дa 
внимаваме кaквo желаем — защото, кoгaтo желанията ни бъдат задоволени, 
може дa се разиграе трагедия”275. 
 Колкото и на пръв поглед да са далеч от това състояние, държавите от 
Скандинавския полуостров наистина имат основание да се замислят над 
опасни явления в тази насока — самоубийства, депресии, наркомания, 
постоянно търсене на по-силни, екстремни емоции. И главното, което всъщност 
дава повода за разсъждения за съществуването на този Горен праг на 
(не)сигурност, на този максимален предел на (не)сигурността: ставащите все 
по-чести, заплашващи да се превърнат в тенденция, сексуални връзки вътре в 
семейството — на майка със син, на баща с дъщеря! Първоначално на тях по-
скоро се е гледало като на някакви перверзии. Колкото и неприемливи и ужасни 
да са те, като че ли е било логично да се смята, че причина за тях е тази  
всезадоволеност (в Русия биха казали: „С жиру бесятся”CXXVI), уклонът към 
порно желания и усещания. Докато по-късно става неизбежно отговорът да се 
търси по-дълбоко — в бездната на подсъзнанието на хората и като 
ирационална реакция на ставащото със и около тях. 
 Подобни анормални контакти навярно са резултат от затварянето на 
хората в много тесен кръг, най-често в семейния; средата извън него се 
възприема като агресивна или абсолютно безинтересна — тя плаши, натоварва 
с отрицателни емоции, липсват стимули за контакт, почти се загубват уменията 
да се общува с нея. Знаем, че когато човек има сериозен проблем, той 
мобилизира всичките свои контакти, познанства, приятели, роднински връзки, 
т.е. целия социален капитал. Всъщност последният е понятие, въведено от 
Робърт Пътнам (Robert Putnam) в социологията и в социалната психология като 
„обществен” (или „общностен”) капитал, т.е „качество, което възниква при 
преобладаващо доверие в обществото или в част от него”276. Общественият 
капитал може да се дефинира като „комплекс от неформални ценности или 
норми, споделени от членовете на дадена група, за да се осъществи 
сътрудничеството между тях”277. Освен осъществяването на сътрудничество 
между членовете на групата, редица автори добавят също и даването на 
отговор на външни заплахи, минимизирането на разходите, постигането на 
общи цели. С други думи, общественият капитал е форма на човешкия капитал, 
различаваща се от останалите негови форми „дотолкова, доколкото обикновено 
се създава и предава чрез механизми на културата като религия, традиция или 
исторически обичаи”278. 
 Когато човек изпадне в беда или в силно затруднително положение, той 
си „спомня” за своята социална същност и постъпва досущ като лорд 
РоналдCXXVII, който „се метнал на коня си и препуснал лудо във всички посоки” 

 
CXXV Оскар Уайлд (Oscar Wilde, 1854—1900) — ирландски и британски писател.  
CXXVI С жиру бесятся  — Беснеят от пресищане (рус.). 
CXXVII Лорд Роналд — герой от приказката на  „Бавачката Гертруда” (Gertrude the Governess) на Стивън Лийкок (Stephen 
Leacock, 1869—1944), публикувана през 1911 г. 
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(Lord Ronald [...] flung himself upon his horse and rode madly off in all directions)279, 
т.е. той се обръща към всички хора, близки, родни и приятелски същества, 
които могат поне някак да са му полезни в тежката ситуация. Но когато на човек 
„всичко му е наред”, когато не може да очаква нищо ново, различно и 
обещаващо промени, той твърде лесно може да се затвори и да загуби интерес 
към средата и живота.  
 В един водоем, за да бъде рибата вкусна, разнообразна, винаги трябва 
да има някоя щука, хищник. Тогава рибите включват своите най-добри умения и 
способности, само и само да оцелеят. Едни се заравят на дъното, други 
излизат на повърхността; едни се сливат със средата, други плуват много 
бързо. Всяка мобилизира онова, с което е най-силна, което е главното в 
нейната индивидуалност. В блатото без щъркели и влечуги всички жаби са 
еднакви и крякат еднакво. Но има ли постоянна заплаха за оцеляването, те 
стават различни. И още редица примери могат да се посочат за важността на 
заплахата, дразнителя, стимулатора за борба и за развитие. Но нека 
същевременно отбележа, че ако рибите хищници във водоема са повече от 
един приемлив минимум, то те могат да изядат всички други риби и от 
дразнител и стимулатор за оцеляването и развитието, да се превърнат в техен 
унищожител.  
 Всичко това означава, че при споменатите по-горе явления в 
скандинавските държави трябва да се говори не за някакви индивидуални, 
макар и масови феномени, за уклони и наклонности, описвани на сексуална или 
психопатическа основа от титаните съответно на психоанализата и 
аналитичната психология — австриеца Зигмунд Фройд и швейцареца Карл Юнг 
(Carl Jung, 1875—1961), а за анормални социални феномени от рода на 
изследваните от видните социолози — германецът Херберт Маркузе (Herbert 
Marcuse, 1898-1979) и французинът Пиер Бурдийо. Според мен тези феномени 
са пряко свързани с въвеждането на понятието „Горен праг на (не)сигурност”. 
 Току-що написаното в никакъв случай не оправдава девиантните 
морални и сексуални поведения, но поне частично ги обяснява. 
 И така, Горният праг на (не)сигурност е такова максимално ниво на 
сигурност, над което всъщност несигурността излиза извън контрол и 
системата (човекът, общността, обществото) започва да се разпада. При 
наближаването на този праг в системата настъпва криза, тя започва да се 
тресе, да изпитва неустойчивост, малки въздействия причиняват големи 
последици.  
 Аналогично на Долния праг на (не)сигурност, всеки един човек (всяка 
общност от хора, всяко общество) има свой Горен праг на (не)сигурност, който 
също така е различен за всеки човек и се мени в зависимост от 
обстоятелствата. Понякога Горният праг на (не)сигурност може да бъде много 
висок и човекът да е в състояние да понесе много сигурност без това да увреди 
неговата ценностна система, но понякога този Праг може да е по-нисък и 
човекът да не е в състояние да понесе повече сигурност.  
 Обобщавайки, Горният праг на (не)сигурност е индивидуална 
характеристика, която се променя във времето. Затова човекът, обществото, 
системата трябва да се самоанализират и да се стремят да осъществява 
максимално ефективен контрол над собствената си сигурност. Това е преди 
всичко отговорност на субекта на управление на сигурността, на мениджърите 
на сигурността на системата (човекът е също мениджър на сигурността — на 
собствената си сигурност). 
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 И отново всеки мениджър на сигурността на една система има две 
възможни алтернативи на управление на процесите, когато системата 
приближи своя горен праг на (не)сигурност. 
 Едната алтернатива е да не допуска системата да доближава Горния 
праг на (не)сигурност, да се стреми да я държи колкото се може по-ниско (по-
далече) от този Праг. В този дух в Швеция бе извършен демонтаж на шведския 
социален модел, като бяха отнети или орязани редица социални придобивки, 
смятани за абсолютно гарантирани и естествени, като задължително полагащи 
се, и така в мотивите и действията на хората бяха инжектирани пазар, 
динамика, неустойчивост, с което те бяха принудени да излязат от летаргията 
на пълната задоволеност и максималната сигурност, да започнат да вземат 
решения с елементи на риск, да носят отговорност за житейските си стратегии 
и да плащат цена за грешките си в тях, а не за всичко да отговаря държавата 
закрилница. 
 В този ред на мисли логично опираме до един сякаш вечен и практически 
неразрешим философски, политически и социален проблем. Бе казано, че за да 
бъде справедливо, хуманно и устойчиво едно общество и за да не опре до 
Долния праг на (не)сигурност, е необходимо да се извършва частично 
преразпределение на парите и благата, като с различни законови механизми се 
взема от богатите и се дава на бедните. Но общество, в което 
преразпределителните механизми стават прекалено мащабни и се превръщат 
в постоянна, твърде разпространена социална практика, може да се разболее 
от апатия, да затлъстее и регресира, да загуби стимул за развитие, да 
демотивира гражданите му да се трудят и създават. Това се отнася както до 
прослойките, от които се взема, тъй като според тях се прави огромна 
несправедливост и те не виждат смисъл да разгръщат творческите си и 
креативни способности, за да хран(тут)ят онези, които „ги мързи”; така и до 
прослойките, които получават при това разпределение. Защо да се стараят и 
мъчат да променят съдбата си, да търсят друга роля и битие, щом и така им е 
гарантиран приличен стандарт на живот? 
 При демонтаж на социалните разпределителни механизми, обаче, се 
задълбочава пропастта между богатите и бедните и нови и нови групи от 
обществото изпадат на социалното дъно. В резултат, ако при първия случай (на 
прекалените разпределителни механизми) обществото затлъстява и спира 
развитието си, при втория случай (на почти абсолютно демонтираните 
разпределителни механизми) обществото се революционизира и отново спира 
развитието си.  
 Това е тази вечна дилема — как обществото да бъде стимулирано да се 
развива и в същото време да се възпира нарастващото в него разслояване като 
сякаш естествена последица от развитието. Частната собственост е вечен 
двигател на общественото развитие, обаче тя винаги, в края на краищата, ако 
бъде развързана и й се позволи да прави само онова, което тя желае и на което 
е способна, започва да действа като антиразпределителен механизъм, вземащ 
от тези, които имат по-малко и даващ на тези, които имат повече. Така през 
вековете човечеството се лута като ту избира модели на развитие, които 
отприщват, дават пълна свобода на частната собственост (а тези модели са 
десни, консервативни), ту се стремят да я обуздаят, да й наложат ограничения 
(това пък са леви, социални модели), ту в една или друга степен съчетават тези 
две крайности (подобни модели са центристки, либерални — но всички тези 
названия не са нищо повече от условни характеристики). Докато най-накрая не 
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бе предприето (под лозунгите за построяване на социалистическото и 
комунистическото общество) генералното решение — да се отмени частната 
собственост; нещо, което на съвременния етап на развитие не даде желания 
резултат и в края на краищата се провали с гръм и трясък. Дори финансовата 
акула и борсов спекулант Джордж Сорос (George Soros) вече прозря, че другата 
крайност, която сега се налага на света — пълното развързване на частната 
собственост, абсолютизацията на пазара, т.нар. социален дарвинизъм — също 
няма да доведе до желания резултат и в края на краищата ще се провали с не 
по-малко оглушителен гръм и трясък280. 
 Опитите на човечеството да опитоми частната собственост не са нищо 
друго, освен вечно търсене на модел на общество с оптимална сигурност. 
Сигурност, която не е толкова голяма, че обществото и хората да отказват да 
се борят и развиват, защото няма за какво да го правят поради пълна 
задоволеност; нито да е толкова малка (т.е. несигурността от своя страна да е 
толкова голяма), че обществото и хората да отказват да се борят и развиват, 
защото няма смисъл да го правят — все едно всичко е загубено и усилията им 
са обречени на провал. Ето как човечеството се развива по метода на пробите 
и грешките. 
 Другата алтернатива е да възпитава устойчивост на системата към 
повишеното ниво на сигурност около Горния праг на (не)сигурност, което 
означава фактическо повишаване на Горния праг на (не)сигурност. Това може 
да стане, като управляващите, например, дават значими цели пред 
обществото, които да са в духа на това, че „не само с хляб ще живее човек” 
(Мат. 4:4.). Има толкова много цели, които човекът и обществото могат да си 
поставят тогава, когато са решили всички проблеми на житейското си битие — 
посвещаване на екологичните проблеми, на проблемите на социално слабите, 
на живеещите в несигурност. Както отговаря великият български революционер 
и демократ Васил Левски (1837—1873) в повестта „Немили-недраги” на 
патриарха на българската литература Иван Вазов (1850—1921), когато го питат 
селяните от Софийско каква служба ще вземе когато се освободи България: 
„Никаква. Ще ида у други поробени народи, да правя това, което правя тук 
сега”281. Не напразно скандинавските държави, където най-напред с раждат 
проблемите, водещи до необходимостта да се дефинира понятието Горен праг 
на (не)сигурност са сред страните, които заделят най-много средства като 
процент от БВП за лекуване на хронични глобални проблеми (екология, 
бедност, лошо управление, болести, неграмотност) и за участие в мисии по 
поддържане и изграждане на мира. 
 И така, функционирането на всеки човек, на всяко общество, на всяка 
система е брауново движение, осцилиранеCXXVIII, флуктуацииCXXIX, траектории 
между Праговете на (не)сигурността, Долен и Горен. Мениджърите на 
сигурността трябва да правят едно от двете — или да не допускат обществата 
да се оказват твърде близо до тези Прагове, или да възпитават в обществата 
устойчивост в близост до тези Прагове. 
 Ние, в България, разбира се, сме в непрекъснат стремеж да се 
оттласнем, да не се допрем до Долния праг - на чисто физическото оцеляване 
и затова сме много далеч от терзанията на Западните общества, свързани с 
Горния праг, за тях си казваме — е, и на седмото небе има облаци. Понеже 

 
CXXVIII Осцилация —  колебливо движение, трептене. 
CXXIX Флуктуация — безредни, дребни отклонения на случайни величини от техните средни стойности, които се срещат 
при физичните, биологичните, социално-икономическите величини; термин, характеризиращ всяко колебание или всяко 
периодично изменение. 
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Долният праг на (не)сигурност е Прагът на огромната част от хората, на 
„широките народни маси” (докато пък Горният праг на(не)сигурност е Прагът 
на елитарни прослойки от обществото), то сме склонни да мислим, че всяка 
криза е задължително свързана с опиране в Долния праг на (не)сигурност. 

Макар че поведението е корено различно близо до тези два Прага, те и 
двата са сериозни предизвикателства и обществото трябва да бъде 
управлявано така, че да се държи максимално най-далеч и от двата Прага — 
това са главните задачи на всяко едно стратегическо мислене, на всеки един 
политически инженеринг. Колкото по-далеч се намира обществото от двата 
Прага, толкова по-ефективно ще е неговото управление и по-адекватни — 
отговорите на проблемите. И без да се доближава до тези два Прага, 
обществото може да се намира в криза, но противодействието й тогава е много 
по-ефективно и е по-лесно преследването на предварително зададена цел като 
изход от кризата. Ето това е въпросът на кризисното управление: „Могат ли 
кризите да се управляват без да се стига до ситуации на ръба, до ходене по 
острието на бръснача, т.е. без обществата да допират до Праговете на 
(не)сигурността?”.  

Ако двата Прага са твърде раздалечени, обществата се разслояват, а 
разслоените общества губят своята кохезияCXXX, сплотеност, заедност, 
разкъсват се социалните мрежи, връх вземат систематично насаждани 
идеологеми за толериране и поносимост към съществуването на много бедност 
и на много богатство. В подобни общества съществува благоприятна среда за 
социален взрив, за анархия, за липса на чувство на общност, за размита 
идентичност, за конструиране на образа на врага. Ако обаче двата Прага са 
прекалено сближени, тогава настъпва раздвоение в обществото и сред хората 
— лесни преходи от социално отчаяние към социална пасивност, социална 
апатия, с всички известни симптоми на социална шизофренияCXXXI.  
 Качественото управление на обществото всъщност е непрекъснат 
стремеж да се намира оптималното разстояние между двата Прага, т.е. тези 
Прагове да се раздалечават, ако са започнали да се сближават прекалено 
много (силна социална уравновиловка) и да се сближават, ако са започнали да 
се раздалечават твърде много (силно социално разслоение). Истинско 
политическо предизвикателство е да се намери онова изискващо възможно 
най-малък преразход на ресурси състояние на устойчивост, в което обществото 
намира оптималния си баланс между не-сигурност и без-опасност. Това се 
постига с много сложно манипулиране на средата, на нагласите и целите на 
обществото. То, в частност, изисква Двата Прага да не бъдат свързвани 
съответно: Долният — с прекалено нисък жизнен стандарт (т.е. твърде нисък 
Праг на бедност); Горният — с прекалено висок жизнен стандарт (твърде висок 
Праг на богатство). За тази цел, осъществяването на която е критерий за 
стратегически успешен социален инженеринг, обществата трябва да 
притежават надеждно вградени социални асансьори (мобилност на хората) и 
социални амортисьори (стабилност на социума). 
 

Сигурността като благо от трети род 

 
CXXX Кохезия — физично свойство на материята, сила на междумолекулярно привличане между подобните частици; 
сцепление, привличане, тесни социални взаимоотношения между хората и общностите от хора в едно общество. 
CXXXI Шизофрения — вид психоза с многобройни прояви на нервно-психична основа (бълнуване, халюцинации), с 
раздвоение на личността, с нарушаване на психичната дейност, мисленето и емоционалните реакции, обезличаване на 
индивидуалните черти и влошена приспособимост към социалните условия. 
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 В нашия човешки свят дали по случайно стечение на обстоятелствата, 
дали по замисъл на някаква извънземна цивилизация или по волята на някое 
висше същество, благата (същностите, ценностите) биват три рода (вида).  
 Най-напред нека да изясня какво тук ще разбираме под „блага”. 
 За Благото великият Аристотел, следвайки гениалния си учител Платон, 
казва: „Благо е това, към което се стреми всичко” (Bonum est, quod omnia 
optant), т.е. той разбира благото като цел на движението на стремежа282. А 
Аниций Боеций (Anicius Boethius, ок.480—ок. 524) пише: „За благото правилно 
се мисли като за същина, сърцевина и причина на всичко желано. Изглежда в 
най-голяма степен се желае  причината на онова, към което човек се стреми 
[...]. Трябва да признаем, че целта на всички неща е благото”283. 
 Както обаче пояснява Алберт Цимерман (Albert Zimmermann), според 
Свети Тома Аквински (Thomas Aquinas, 1225—1274) Благото не трябва да се 
разглежда само като цел, каквото смислово съдържание то несъмнено 
притежава, но и като причина, „защото винаги когато се опитваме да схванем 
някое движение, ние питаме за неговата цел [...]. [В]ръзката между благо и 
стремеж трябва да бъде ясно премислена: нещо е благо, не защото е обект на 
стремеж, а е обект на стремеж, защото е благо”284. Цимерман привежда и 
мисълта на един от най-значимите философи на всички времена Имануел Кант 
(Immanuel Kant, 1724—1804), че благото „има отношение към способността за 
желание”, т.е. за Кант, аналогично на схващането на Св. Тома, „нещо е благо, 
доколкото е обект на способността за стремеж”285.  
 С други думи, разбирането, на което са подчинени разсъжденията тук е, 
че благата са едновременно дълбоката причина за пораждането на 
стремежи у човека и обществото, както и съкровените цели на тези 
стремежи. 
 Блага (същности, ценности) от първи род са делимите блага. 
 Тези блага при споделяне намаляват. Материалните обекти са блага от 
този тип — ако отрежа някому от хляба си, за мен ще остане по-малко. Ако 
отрежа някому от хляба си, за мен ще остане по-малко. Ако имам две ризи и 
дам една на този, който няма, за мен ще остане една ризаCXXXII. Такова благо са 
също така парите. Именно поради това, че преобладаващото число блага в 
нашия свят са делими, е толкова трудно и красиво да се живее в него — 
защото при всяко споделяне на такова благо то у нас намалява. Ако искаш да 
дадеш на другия, ти трябва да откъснеш част от това, което имаш, а значи и 
част от себе си. Бях отблизо свидетел в продължение на няколко години на 
кампанията на президента „Българска коледа” и знам, че всъщност истински 
безвъзмездно даряват пари обикновените хора, които откъсват от залъка си, 
докато българските богаташи и олигарси правят това като правило с корист, за 
да засилят своите позиции сред властимащите и да потърсят после 
благодарност от тяхна страна. Друг е въпросът дали президентът не стана 
фактически съучастник на пропиляването на десетки и дори стотици пъти 
повече пари от събраните с помощта на тази инициатива чрез  своята 
пасивност по отношение на сделките по превъоръжаване на Българската армия 
— един болезнен за националната ни сигурност проблем, за обсъждането на 
който президентът нито веднъж през 10-те години на двата си мандата не свика 
заседание на Консултативния съвет за национална сигурност. 
 Благата от първи род са изчерпаеми, унищожими. При тях човек не може 
да раздава или потребява безкрай и безнаказано. 

 
CXXXII Йоан Кръстител: „Който има две ризи, нека даде на този, който няма” (Лука 3:11). 



 144 

 Блага (същности, ценности) от втори род са неделимите блага. 
 Тези блага при споделяне не се променят. Такива блага са 
нематериалните, които се разпространяват по (чрез) материални носители. Към 
този род могат да се причислят благата от когнитивния цикъл, т.е. тези 
свързани със знанието. Споделени, те си остават същите (не се променят).  

Когато човек споделя информацията с някой друг,  то информацията, 
която той притежава си остава същата. Това е изключително важно за 
еволюцията на човечеството. Колкото и факти, информация, знание да разкаже 
един университетски преподавател на своите студенти, той пак ще знае 
толкова, колкото е знаел преди лекцията. Може да им „отреже” удивително 
големи порции от собственото си познание, от това то у него няма да пострада. 
Нашият свят е така конструиран, че да е възможна комуникацията. Нека си 
представим само за миг, че ако споделиш с някого своето знание, ти започваш 
да знаеш по-малко. Какви войни тогава щяха да се водят, колко по-труден би се 
оказал обменът на информация, опит, мъдрост, технологии, открития между 
народите!  
 Германският социолог Никлас Луман въобще смята, че социалните 
системи като цяло се състоят не от хора, а от комуникации, „от придаващи 
смисъл комуникации — единствено от комуникации и от всички комуникации." 
Според него комуникацията е синтез на информация, изказване и разбиране и 
чрез нея информацията се предава в разбираема форма, а „системите се 
справят с несигурността, изграждайки от собствените си комуникации 
структури, които карат несигурността да изглежда сигурна или поне малко по-
сигурна”286. 
 Ако информацията беше благо от първи, а не от втори род, то 
комуникацията между човешките същества би била само повърхностна, 
съдържаща обмен на ненужни факти или неща, които споделящият би желал 
да забрави. 
 Някога, по времето на социализма, когато вертикалният растеж на хората 
от моето поколение бе възможен преди всичко чрез „влизане в Партията”, а 
това за мнозина бе или невъзможно да се осъществи, дори да го желаеха или 
пък изключено да се осъществи, защото те не го желаеха. Ето защо ни 
оставаше хоризонталният растеж — всеки „се разливаше” в някаква 
удовлетворяваща го посока — един пишеше стихове, друг покоряваше сърцата 
на момичетата, трети строеше вила, четвърти колекционираше нещо. Аз се 
увличах по фантастиката, дори имам публикуван разказ с названието „Вместо 
интервю”, с който участвах в конкурс на в. „Народна младеж”287. Споменавам 
това във връзка с тази класификация на благата, защото бях замислил тогава 
фантастична повест. Действието се развиваше на една планета, на която 
съществата бяха като облаци от някаква материя с информационно 
съдържание. А информацията там бе благо първи род, т.е. при споделяне тя 
намаляваше. Ето защо съществата на тази планета не комуникираха помежду 
си — да споделиш с някого нещо, означава споделената информация да 
премине от тебе у него. Единственият обмен на информация бе между 
съществата „майки” и съществата „деца”. „Майката” споделяше цялата й 
налична информация със своето „дете” и това бе нейната жизнена функция — 
след като споделеше цялата информация, тя „умираше”, изпразнена от 
информационно съдържание. В един момент обаче (все пак аз бях тогава на 23 
години), две млади и влюбени едно в друго същества направиха удивително 
откритие — ако са винаги заедно и споделят информация помежду си, те няма 
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да загубят никаква информация, а ще знаят два пъти повече! Едното същество 
(условно да го наречем) „Тя” ще научи всичко, което (условно да го наречем) 
„Той” й разкаже, а „Той” ще узнае всичко, което „Тя” му разкаже. Да, единият ще 
забрави споделеното, но то ще премине у другия. И нищо от това, което те 
знаят като двойка, няма да изчезне! Те откриха феномена на споделянето, на 
комуникирането. Важното бе да са винаги заедно, в комуникационен план да не 
се разделят. Постепенно към тях се присъединяваха и други същества. 
Обединени, сплотени, взаимноподдържащи се, те можеха да споделят 
информация без страх, че ще знаят по-малко след споделянето й. Така дойде 
денят, в който на тази планета предишните, некомуникиращи същества, 
започнаха да комуникират. Важното бе за да обединени, сплотени, 
взаимноподдържащи се! Солидарността и съвместността, задружността и 
заедността бяха победили! 
 Блага (същности, ценности) от трети род са умножаемите блага.  
 Тези блага при споделяне се умножават. Такива блага са 
нематериалните, които се разпространяват по (чрез) нематериални носители. 
 Благо от трети род е и сигурността. Ако споделиш сигурността си с 
някой друг, то тя се увеличава. Като малки момиченца всяка от дъщерите ми 
слизаше самичка в мазето със страх и несигурност. Заедно обаче, те изобщо не 
се страхуваха и бяха абсолютно сигурни в себе си, макар че ако там имаше 
върколак, таласъм или караконджул, който да “изяде” едната, той нямаше да 
има изобщо никакви проблеми да „изяде” и двете заедно. 
 При благата от първи род от един гладен плюс още един гладен, могат 
да се получат двама гладни. 
 При благата от втори род от един слабо информиран плюс още един 
слабо информиран, могат да се получат двама малко по-добре, но все още 
недостатъчно информирани. 
 При благата от трети род от един в състояние на несигурност плюс 
още един в състояние на несигурност, могат да се получат двама в състояние 
на сигурност. 
 Умножаемите блага са синергетични блага — при тях ефектът от 
споделянето е много повече от техния механичен сбор. С други думи, може да 
се говори за умножаемост, синергетичност на сигурността. 
 Държава с ограничени ресурси за влияние като България въздейства по-
слабо върху външните процеси, отколкото самата тя е под тяхно въздействие. 
Системата за национална сигурност на такава държава все повече е отворена 
система, податлива на всевъзможни процеси и неравновесности (трафици, 
финансови и човешки потоци, а проблемите й надхвърлят нейния капацитет да 
им се противопоставя поне отчасти успешно. Именно защото, за да нарасне 
сигурността, тя трябва да се споделя, главна стратегическа задача за тази 
държава е да се интегрира максимално пълноценно и пълноправно в система 
за колективна сигурност. 
 Обаче интеграцията носи не само несъмнени ползи, тя е и сериозно 
предизвикателство за всяка по-малка държава, защото поражда въпроса — в 
колко по-голяма общност да се интегрира (т.е. разтвори) тази държава, без да 
подложи на непоносим риск своята идентичност и суверенитет. След като не 
може да реши своите проблеми на сигурността сама, държавата е изправена 
пред необходимостта да се разшири контекстът288, т.е. да се определи в 
каква по-голяма общност държавата трябва да търси реализацията на своите 
приоритети, защитата на своята сигурност и съхраняването на своя интегритет, 
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без да пострадат в неприемлива степен нейната идентичност, жизнеспособност 
и суверенитет.  
 За намирането на устойчив и ефективен отговор на тази дилема, може да 
спомогне добре прецизирана система от критерии за успешна интеграция на 
една държава към Система за колективна сигурност. В предишната си 
могография съм посочил подобна система от пет базисни критерия289: 
 Критерий 1 — Повече сигурност. Това е водещ стимул в търсенето на 
подходящи партньори и структури, с които държавата да се интегрира. Никой 
не се интегрира, за да живее по-несигурно. 
 Критерий 2 — Повече демокрация. Така сме решили и ние като 
общество — че ще живеем при демокрация и ще се стремим демокрацията в 
България да се задълбочава, консолидира и укрепва. 
 Критерий 3 — Повече жизнен стандарт. Никой не се стреми към 
интеграция, която ще доведе до падане на жизнения стандарт, до обедняване 
на обществото и до нарастващи социални проблеми. 
 Критерий 4 — Запазване на правото на глас по проблеми, които са 
жизненоважни за държавата и нейната сигурност, външна политика, 
достойнство и просперитет. Не може да се смята за правилен избор 
интеграция, при която другите страни — членки на общността, няма да се 
съобразяват с дадената държава винаги, когато дадено решение засяга 
нейните национални интереси. 
 Критерий 5 — Съхраняване на националната идентичност. 
Непредвидими последици за държавата има интеграция, при която 
националната идентичност (историческа памет, традиции, култура, език) е 
застрашена от размиване, обезличаване и дори изчезване. 
 Какво можем да кажем за валидността на тези критерии съотнесени към 
НАТО и ЕС? Несъмнено е, че и НАТО, и ЕС гарантират повече сигурност за 
своите членки. Няма страна, която с влизането си в тези два съюза да е 
станала по-несигурна. Напротив, нейната сигурност се е повишила и пряко, 
защото се е сдобила с партньори, разполагащи с огромен потенциал да я 
защитят при криза, и косвено — с това, че страната е вече част от такава 
общност на сигурност и просперитет. 
 Вторият и третият критерий (демокрацията и жизненият стандарт) са 
безусловни и задължителни за ЕС. Нито една страна не е станала по-малко 
демократична и по-бедна след влизането в ЕС. Напротив, има политически, 
икономически и социални критерии, които държавата трябва да изпълни още 
преди влизането си в ЕС. В същото време демокрацията и жизненият стандарт 
не са водещ приоритет за НАТО. Те са много повече страничен продукт на 
интеграцията. Все пак исторически е добре известно, че Португалия при  
СалазарCXXXIII, Гърция при полковницитеCXXXIV и Турция при генералитеCXXXV, 
бяха членки на НАТО. Също така, членувайки в НАТО, Португалия дълго време 
беше изключително бедна, а и до ден днешен в Анадола, в Турция, има 
огромни региони на бедност, изостаналост и мизерия, където хората все още 
живеят буквално в средновековни условия. 
 Що се отнася до последните два критерия (запазването на правото на 
глас по жизненоважни за държавата проблеми и съхраняването на 

 
CXXXIII Антонио де Оливейра Салазар (António de Oliveira Salazar, 1889—1970) — министър-председател на Португалия в 
периода 1932—1968 г.. 
CXXXIV Режимът на т.нар. „черни полковници” в Гърция в периода 1967—1974 г. 
CXXXV По време на членството на Турция в НАТО са извършени три военни преврата: през 1960 г. (с военно управление 
до 1961 г.), през 1971 г. (с военно и смесено управление до 1973 г.) и  през 1980 г. (с военно управление до 1983 г.).  
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националната идентичност), може да се каже, че те се изпълняват в 
изключително висока степен при НАТО и в много висока степен при ЕС.   
 Членството на България в ЕС и НАТО дава отличната възможност на 
нашият елит да участва равностойно в правенето на различните общи и 
секторни политики (стига той да осъзнае, че и в рамките на колективните 
интереси могат да се реализират националните интереси и че затова се искат 
кураж, политическа воля и здрав гръбнак). Освен това членството в НАТО и ЕС 
по никакъв начин не посяга на националната идентичност (стига отново нашият 
елит да осъзнае, че това да отстояваш европейските и евроатлантическите 
ценности не означава да си по-малко българин, тъй като няма колизия между 
българското и европейското; илюзия е да се мисли, че правейки се на по-малко 
българи ние ще станем повече европейци). 
 От този анализ следва, че стратегическият приоритет — членството в ЕС 
отговаря в максимална степен на всичките 5 критерия и затова може с голямо 
основание да се определи като стратегическа цел. И независимо от цената, 
лишенията, напрежението, на които обществото е подложено, тази цел 
трябваше да се реализира и сега трябва да направим всичко възможно, за да 
бъде нашето членство в ЕС пълноправно и ефективно. 
 Това е безусловна необходимост, но тя по никакъв начин не оправдава 
слабостите в самия начин, по който бяха водени преговорите за членството ни 
в ЕС. Щетите от този начин на преговаряне — от нерядко de facto отказа да се 
преговаря, като се приемат всички изисквания и не се отстояват достатъчно 
добре интересите на страната ни, на обществото, бизнеса и отделните 
граждани — тепърва ще стават ясни и като противопехотни мини ще се 
взривяват в най-неочаквани моменти. 
 Докато приоритетът за членството в НАТО отговаря в максимална степен 
на 3 от тези 5 критерия затова може с много по-голямо основание да се 
определи като стратегическо средство, т.е. това членство трябва да се  
оценява от гледна точка на полезността. Ако „работи”, ако „върши работа”, то е 
добро, а ако не се „усеща” от хората и обществото, ако те не разбират какво се 
е променило за сигурността ни след влизането в НАТО, тогава това членство 
може да се приеме като влизане в един елитен клуб, където е много по-добре и 
по-престижно да си негов член, отколкото да не си. 
 Несъмнено членството в Системата за колективна сигурност влияе силно 
върху стратегическото планиране на политиката за сигурност. За държави 
като България това планиране ще губи от самостоятелността си, ще се 
съобразява с немалко условия и ограничения. Страната ни получава сигурност, 
но се лишава от редица възможности за многовариантно поведение, особено в 
кризисни ситуации, за маневриране и за дирене на изгодни само за нея 
решения на базата на индивидуални споразумения и договорености. Обаче при 
правилен избор на поведение и при ясно формулирани национални интереси, 
членството в Системата за колективна сигурност би могло многократно да 
компенсира всички минуси и неудобства за нас и да убеди всички, че то си 
струва. 
 Интеграцията като стратегически избор е верният практически отговор на 
съвременните предизвикателства. Едновременно с това тя се намира и в пълно 
съгласие с теоретичните предписания за четирите нива на избор на 
стратегии290 в критични ситуации и/или в ситуации, в които системата (в т.ч. 
държавата в пространството на международните отношения) може да 
осъществи, за да постави под контрол рисковите фактори, способни да доведат 
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до дестабилизация на нейното управление, до изтощаване на нейните 
материални, финансови, когнитивни (свързани със знанието) и човешки 
ресурси, до нарастване на нейната несигурност. Ще се спра на тези четири 
нива, без да влизам в подробности, защото това е тема, свързана с 
управлението на сложни, динамични, отворени и адаптивни самоорганизиращи 
се системи. 
 Първото ниво (Н1) е „правене на нещо”. В този случай липсва каквато 
и да било стратегия, а се реагира на средата, на въздействията, на импулсите, 
„има работа за вършене и тя се върши”, поведението се адаптира към 
рисковете, проблемите, задачите и трудностите.  
 Това ниво на избор на стратегия може да се илюстрира с поведението 
на мишлето от малката притча за това как то паднало в гюм с мляко, но не се 
предало, въпреки очевидната опасност да потъне, защото не умеело да плува. 
Мишлето започнало да маха с лапички, махало, махало, избило маслото, 
стъпило на него и се спасило. Живият организъм се бори, съпротивлява се, 
стреми се да оцелее. Не го ли направи то той или не е все още жив, или вече 
не е организъм. 
 При условно наречената „стратегия на мишлето”, всъщност, няма 
никаква стратегия — попаднало в екстремална, кризисна ситуация, мишлето 
просто маха с лапички, без да е наясно какво следва от всяко махване. Това са 
стъпки заради самите стъпки, без определен замисъл и смисъл в действието, 
но то е по-добро от бездействието, прави се нещо, пък каквото излезе. И от 
математическа гледна точка е ясно, че единственият начин средата по някакъв 
начин да се промени, да с преструктурира, е върху нея (и в нея) да с извърши 
някаква работа. Пасивността, бездействието, отказът от действия не може да й 
повлияе по никакъв начин. 
 Второто ниво (Н2) е „наличието на стратегия е по-добре от 
липсата на стратегия”. В този случай се изработва се и се следва някаква, 
каквато и да е стратегия на поведение. 
 Това ниво на избор на стратегия може да се илюстрира с поведението 
на подводница, изпаднала в беда. Известно е, че докато се движи из морските 
дълбини, подводницата има шанс да изплува на повърхността. Легне ли обаче 
на дъното, с нея е свършено. Тя остава завинаги там. Морето я натиска с 
чудовищната си водна маса, а отдолу нагоре вече няма подемна сила. Ето 
защо, макар и под водата, задъхваща се от липса на кислород, заплитаща се из 
водораслите, живият организъм, система трябва на всяка цена да продължи да 
плува, да се съпротивлява, да се бори. За нищо на света тя не бива да се 
отчайва, не бива да се предава. А най-важното е в никакъв случай и при 
никакви обстоятелства да не ляга безпомощна на дъното. 
 При условно наречената „стратегия на подводницата”, всъщност, вече 
има стратегия. Попаднала в екстремална, кризисна ситуация, подводницата 
предриема стъпки, и най-малката от които е с определена цел, а не е просто 
плуване във всички посоки. Тя трябва да внимава да не се натъкне на подводни 
скали и мини, да лови курса на морските течения, да избира дълбочината, на 
която да плува, да се опазва от торпеда, да икономисва гориво и кислород, да 
търси зона на чуваемост със своите. 
 Третото ниво (Н3) е „най-добрата стратегия е по-добра от 
другите стратегии”. В този случай се изработват няколко стратегии и на 
базата на определен набор от критерии се избира най-добрата.  



 149 

 Това ниво на избор на стратегия може да се илюстрира с поведението 
на гросмайстор, намиращ се в цайтнот. Когато флагчето на часовника се вдига 
застрашително, опитният гросмайстор се преобразява. Той започва много 
бързо да изчислява варианти и по присъщи на неговия талант, психика и игрово 
амплоа критерии избира най-добрия от тях. 
 При условно наречената „стратегия на гросмайстора”, се прави именно 
това — разработват се, анализират се и се оценяват няколко възможни 
стратегии и от тях се избира най-добрата, т.е. тази, която, в зависимост от 
характера на ситуацията и задачите, които си поставя гросмайсторът, води или 
до вкарване и на противника в цайтнот, или до спасяване на партията, или до 
удържане на преимуществото, или до отлагане на развръзката след като 
цайтнотът бъде преодолян (т.е. направени са определеният брой ходове в 
„редовното” време). 
 Четвъртото ниво (Н4) е именно „разширяване на контекста”. В този 
случай, когато и най-добрата от самостоятелно разработени и прилагани 
стратегии не дава желания резултат (защото понякога обстоятелствата и 
условностите са по-силни от нас), системата трябва да потърси, да приложи 
или да се присъедини към нечия друга, успешна стратегия.  
 Това ниво на избор на стратегия може да се илюстрира с поведението на 
интегриращата се държава — държавата, която не е в състояние сама да се 
справи с ескалиращите рисковете и предизвикателствата и трябва да се 
интегрира в общност, където да потърси колективен отговор на тези рискове и 
предизвикателства. 
 Една от водещите тенденции в системата за международни отношения 
през близките десетилетия може да се формулира като „сериозно отслабване 
на позициите на националната държава”291. Смачквана отвън и раздирана 
отвътре, националната държава вече става „твърде малка за големите 
проблеми и твърде голяма за малките проблеми”292, шагреновата й кожа се 
свива болезнено и шоково пред очите на едно поколение. Губят съдържание 
такива сакрални понятия като: независимост, суверенитет, териториална 
цялост, държавна тайна. Националната държава вече не е главен, още повече 
единствен притежател на информацията. Излизането на преден план на 
регионални (или групови) интереси често води до странни (не безобидни) 
съчетания на интереси, когато региони (или групи) в една държава са много по-
близо и дори се кооперират с региони (или групи) в други държави за действия 
или натиск срещу собствените им правителства. Засилва се влиянието на 
външни интереси върху вътрешните процеси. Обществото все по-рядко се 
самовъзприема като единен организъм с общи цели и приоритети.  
 Такива трансгранични рискове и предизвикателства като икономическата 
и финансова криза, организираната престъпност, тероризмът, промените в 
климата, миграцията и т.н. надхвърлят възможностите на държава като 
България да намира самостоятелна стратегия, дори и най-добрата от 
възможните стратегии, с която да минимизира последиците от тях. Изправена 
пред такава ситуация, всяка разумна държава трябва да „разшири контекста”, 
да потърси приобщаване към общност, където да защити на своите интереси и 
ние по-горе приведохме петте критерия за успешна интеграция. 
 При условно наречената „стратегия на интегриращата се държава”, се 
прави именно това — държавата излиза от тесния си кръг на мислене, от 
затвореното пространство на собствените й национални усилия, обединява 
своята стратегия със стратегията на други актори, с които я свързват общи 
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цели и задачи, норми и стандарти (или поне такива, към каквито тя желае да се 
присъедини) и споделя с тях ресурси, способности, воля, енергия и 
информация. Това обединяване на стратегиите това споделяне на същностни 
ценности, капацитет, амбиции и идентичност, всъщност се нарича интеграция. 
 В днешната високодинамична, сложна и трудно прогнозируема среда, за 
всяка социална система „Пътят напред” или TWA (The Way Ahead) се състои 
именно в преминаването към четвъртото ниво на избор на стратегия. Това 
важи както за индивидуалните стратегии на младите хора при тяхната 
личностна реализация, така и за българските компании в стратегическите 
сфери на дейност, които само по този начин ще могат да се изкачват на по-
високо ниво на резултати, значение и влияние. В прагматичен план обаче 
минималната стратегия (минимално рискова), която може да бъде следвана е 
Стратегията тип „Н2½” — „Ниво две и половина”, т.е. избор на гъвкава, 
адаптивна, отворена и подлежаща на промяна стратегия. 
 И така, във все по-интегриращия се и изпълнен с нарастващи рискове 
свят, държавата няма алтернатива — тя трябва да участва в Система за 
колективна сигурност, но това не снема за нея от дневен ред необходимостта 
да изгражда оптимално функционираща, съвременна Система за национална 
сигурност, за да бъде в състояние чрез своята Система за национална 
сигурност да поеме, наложи ли се, защитата на своята сигурност. Трябва да се 
осъзнае много ясно и без излишни илюзии, че членството в Система за 
колективна сигурност не отменя ангажимента на държавата за строеж и 
поддържане на собствена Система за национална сигурност! Дори като член на 
НАТО нашата сигурност е национална (national), а не NATOinal. Членството в 
НАТО не е панацея, не е перфектно решение на всички наши проблеми.  
 
 Сигурността като негентропия 

Както посочих по-горе, сигурността е благо, което притежава свойството 
умножаемост, синергетичност. А от това нейно фундаментално свойство като 
се премине към полето на символите, на знаците, на метафорите, може да се 
сложи началото на удивителни аналогии, които да помогнат за по-дълбокото 
вникване в същността на заобикалящия ни свят, на човешките общности, на 
международните отношения и на самата нея — най-прекрасното от 
прекрасните понятия — сигурността. 
 Впрочем, аз вече започнах да прехвърлям мостове към други науки. Тук 
само с познавателна и илюстративна цел и с приемлива степен на условност, 
ще си позволя да разглеждам несигурността и сигурността в социалните 
системи (в частност в системите за национална и за международна сигурност) 
като величини, аналогични съответно на ентропията и негентропията във 
физическите процеси.  
 Основното понятие в случая е „ентропия”. Именно за ентропията ще 
стане дума най-напред. 
 Научните открития на Исаак Нютон, Джеймз Максуел (James Maxwell, 
1831—1879), Алберт Айнщайн (Albert Einstein, 1879—1955) и цяла плеяда гении 
на Запада, допринасят за физическото, менталнотоCXXXVI, психологическото и 
цивилизационното схващане за Времето като Стрела да се „съгласува” с т.нар. 
термодинамична стрела на времето — нарастването на ентропията. 
Стрелата на термодинамичното време е свързана със стрелата на 

 
CXXXVI Ментален — отнасящ се до всичко, което се става в ума на човека. 
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космологичнотоCXXXVII време, която се основава на разширяването на нашата 
вселена293. 
 Понятието „ентропия” е въведено за първи път през 1865 г. в 
термодинамиката от германския математик и физик Рудолф Клаузиус (Rudolf 
Clausius, 1822—1888) като величина, определяща необратимото разсейване на 
енергия. Без да навлизам по-сериозно във физиката, ще посоча, че 
ентропията е функция на състоянието на една система, с която се измерва 
безпорядъкът в нея, т.е. ентропията е мяра за безпорядъка в системата294. 
Теориите на вероятностите и на информацията също използват понятието 
„ентропия”295. 
 Понятието „негентропия” е образувано чрез отрицателна представка 
„нег”— пред „ентропия”, т.е. може да се преведе като  „отрицателна ентропия”. 
Именно понятието „отрицателна ентропия” е въведено за пръв път през 1943 г. 
от австрийския физик  Ервин Шрьодингер (Erwin Schrödinger, 1887—1961). По-
късно френският и американски физик Леон Брилюен (Léon Brillouin, 1889—
1969) употребява „негентропия” вместо „отрицателна ентропия”296. Ако 
ентропията е мяра за безпорядъка в системата, то негентропията е мяра за 
порядъка в системата. 
 За физическия свят, от който сме частици и ние, са в сила т.нар. Първи и 
Втори закон на термодинамиката. Далеч по-известен и разбираем е Първият 
закон на термодинамиката — за съхраняването на енергията (E): E = const. 
Всеки помни нещо от това, че енергията не се създава и не се унищожава, а 
само преминава от един вид в друг. Английският физик Джеймс Джаул (James 
Joule, 1818—1889) формулира този закон през 1842 г. така: „Във всяка 
изолирана система енергията остава постоянна”CXXXVIII. 
 Освен Първия закон, за физическия ни свят е в сила и т.нар. Втори 
закон на термодинамиката — за нарастването на ентропията (S). Ако 
обозначим с dS промяната на ентропията, то Вторият закон на 
термодинамиката се записва така: dS ≥ 0297, което ще рече, че ентропията е 
величина, която никога не намалява. Това неравенство е валидно за всяка една 
изолирана система, т.е. такава система, която не обменя с околната среда нито 
вещество, нито енергия [можем да добавим — и информация].  
 Ако процесите в системата са обратими, имаме равенство dS = 0 и 
ентропията е постоянна; а ако те са необратими — каквито всъщност и за 
жалост са реалните физически процеси, — имаме неравенство dS > 0, т.е. 
ентропията в изолираните системи винаги нараства. 
 По нечия воля (на Бога, на външен за този свят Разум, което може би е 
едно и също) или като резултат от нелепа Случайност, нашата Вселена е 
обречена нейната ентропия да нараства, т.е. да нараства хаосът в нея. 
Драмата на Вселената ни е, че тя неизбежно ще се стреми към онова 
състояние на последното равновесие и най-големия безпорядък, при което 
ентропията достига своя максимум298. Краят на нашата Вселена изглежда 
предопределен. Като ентропийни създания, ние, човеците, носим в себе си 
същата орис на предопределения край. И животът ни е път към финалния 
акорд на последното равновесие и максималната ентропия. Именно тази 
термодинамична „стрела” на времето кара немския физик Херман фон 
Хелмхолц (Hermann von Helmholtz, 1821—1894) да възкликне: „Вселената върви 

 
CXXXVII Космология — теорията за едромащабната структура и история на Вселената, по-специално за нейния произход 
и еволюция. 
CXXXVIII Всъщност този закон твърди, че енергията, която влиза в една термодинамична система, е равна на енергията, 
която излиза от нея, плюс вътрешната енергия на системата. 
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към своята смърт!”299. А Освалд Шпенглер (Oswald Spengler, 1880—1936) 
проронва с горчивина: „Краят на света като завършване на едно вътрешно 
необходимо развитие — това е залезът на боговете, това означава всъщност 
теорията на ентропията като последна, като нерелигиозна форма на мита”300. 
 Неизбежността на съдбата не означава примирение с нея. Нашият свят 
не може да спре растежа на ентропията (а значи на хаоса), но може да направи 
този растеж много по-бавен и да отдалечи в необозримото бъдеще 
предвещавания си и предизвестен разпад. През Студената война, сянката на 
ядрения сблъсък няколко пъти надвисваше над човечеството. Най-зловеща бе 
тя през 1962 г., по време на Карибската кризаCXXXIX. Подобен сблъсък би довел 
до взривно нарастване на хаоса на Земята и нейната ентропия. Тогава само 
разумът и търпението на Никита ХрушчовCXL и Джон КенедиCXLI предотвратиха 
настъпването на планетарната катастрофа. 
 Нека посоча лъч надежда в този ентропиен апокалипсис. Все пак в 
горния си вид Вторият закон се отнася за изолирани системи. Ако една система 
А е неизолирана и заедно с друга система В образуват изолираната система 
С = A + B с ентропия, равна на сумата от ентропиите на двете системи: 
dSC = dSA + dSB, тогава Вторият закон за С се записва по познатия начин: 
dSC ≥ 0. За промяната dSA на ентропията на системата А, обаче, нищо 
определено не може да се каже, тя зависи от промяната dSB на ентропията на 
системата В. Не се изключва възможността дори dSA да е отрицателна, т.е. 
ентропията на системата А да намалява и в нея да нараства редът.  

Принципът на компенсацията на ентропията гласи: „Ентропията на 
системата може да бъде намалена само когато системата взаимодейства с 
друга или с други системи така, че в процеса на взаимодействието протича 
компенсиращо увеличение на ентропията”301. Нарастването на ентропията 
може да се компенсира само с износ на ентропия, което е равносилно с внос на 
негентропия.  
 Ако ентропията се свързва с безпорядъка, с хаоса, то тогава е логично, 
че негентропията може да се свърже с порядъка, със самооранизирането. 
Живата система трябва да се бори срещу своето дезорганизиране и разпадане 
чрез самоорганизиране и подреждане, което означава да си импортира (внася) 
негентропия, а това именно означава самоорганизиране302. 
 Така че, за да поддържа собствената си ентропия на ниско ниво, живата 
система трябва да експортира (изнася) ентропия. Чрез понятието „негентропия” 
Ервин Шрьодингер изразява тази идея по следния начин: „Живата система 
импортира негентропия за да се самосъхрани“303. Димитър Йончев пише: 
„Известен е законът на термодинамиката, съгласно който намаляването на 
ентропията на една система изисква върху нея да бъдат приложени сили или, 
което е същото, оставена сама на себе си една система повишава ентропията 
си [...]. За да се намали ентропията в една система, тя трябва да обменя 
енергия с външната среда”304. Жак Атали смята, че „от определена гледна 
точка човек може да се развива и възпроизвежда, само ако нарастването на 

 
CXXXIX Карибска криза (Cuban missile crisis, рус. Карибский кризис, 1962 г.) — извънредна по своето напрежение 
конфронтация между Съветския съюз и САЩ, свързана с решението на Съветския съюз да разположи ядрени ракети в 
Куба. Започва на 14.10.1962 г., когато разузнавателен самолет на САЩ открива край кубинското село Сан Кристобал 
съветски ракети със среден обсег Р—12. В острия дипломатически сблъсък между САЩ и Съветския съюз кризата 
изправя света за първи и последен път пред атомна война с непрогнозируеми последици. Конфликтът продължава 
13 дни и завършва 28.10.1962 г. със съгласието на Съветския съюз да започне демонтирането на ракетите. 
CXL Никита Хрушчов (Ники́та Хрущёв, 1894—1971) — Първи секретар на Централния комитет на Комунистическата 
партия на Съветския съюз (1953—1964) и Председател на Съвета на министрите (1958—1964). 
CXLI Джон Кенеди (John Kennedy, 1917—1963) — 35-ят президент на САЩ (1961—1963); често се изписва като JFK (Джей 
Еф Кей), т.е. John Fitzgerald Kennedy); убит на 22 ноември 1963 г. в Далас, Тексас. 
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негентропията в него е компенсирано от нарастването на ентропийния 
безпорядък във външната среда. С други думи, социалното възпроизвеждане е 
обратно на естествената еволюция, т.е. на нарастването на ентропията; но 
ентропията в отворена система може да намалява от нарастване на 
информацията, а не само с използване на енергия. „Животът се храни с 
отрицателна ентропия”, казва Шрьодингер и по такъв начин той (животът) 
възниква от невероятното”305. 
 Следователно единственият начин една сложна, самоорганизираща се, 
динамична система малко да се подреди, малко да си проясни преспективите 
на своето съществуване е да си внася материя, енергия, информация или 
негентропия отвън, а това става чрез обмен. В система, която не обменя 
материя, енергия, информация или негентропия, много бързо нараства 
ентропията, т.е. хаосът, безпорядъкът, дезориентацията, загубата на ценности.  
 Що се отнася до нашата цивилизация, то ако съществува друга Вселена, 
освен нашата, и ако контактът с нея се окаже възможен, то тогава има надежда, 
че чрез този контакт общата ентропия и хаосът в родната Вселена ще започнат 
да намаляват, а нейният безпорядък ще започне да се превръща в ред. Това 
означава, че „термодинамиката не пречи във вселената да възникват области 
на ред и на организация, стига това локално увеличаване на реда да върви 
редом със създаването на по-съществено безредие другаде”306. Нека не си 
казваме, че това е прекалено слаба и чисто теоретична утеха. Тя идва, за да 
подскаже, че няма изначално обречена ситуация. В каквото и да било, дори в 
граничното, в екстремалното, кризисното състояние може да се открие 
възможност за по-добър изход, стига да се положат максимални усилия той да 
бъде намерен. 

Подобно състояние може да се окаже точка на бифуркация, за която 
говори големия учен и хуманист Иля Пригожин, към чиито идеи бихме могли да 
се насочим, ако този лъч надежда ни се стори твърде безнадежден. Чрез своя 
синтез на науката и философията той се стреми да докаже, че дори да 
изглежда обречена, за всяка една система има шанс чрез върховно усилие на 
самоорганизация, тя да избегне края на ентропийния максимум (наричан още 
„топлинна смърт”) и да премине към ново структурно състояние, позволяващо й 
да оцелее. Така че при определени условия от хаоса може да се роди нов 
ред!307.  

При пренасянето на понятия от физическите (мъртвите, неживите) 
системи към социалните (живите) системи, трябва да се отчита, че освен 
физическата енергия, те разполагат с други видове енергия — интелектуална, 
нравствена, морална, психическа, телепатична и други, някои от които още не 
са изследвани и техните полета и закони засега не са открити и изучени, а само 
по отделни феномени се предполага тяхното съществуване 
 Световно известният руски историк, географ и етнолог Лев Гумильов 
(Лев Гумилëв, 1912—1992) смята, че в природата съществува етническо поле, 
подобно на електромагнитното и гравитационното, което се проявява не в 
индивидуалните реакции на отделните хора, а в колективната психология, 
въздействаща на индивида. Следователно според Лев Гумильов ние 
възприемаме етническото поле като етническа близост или обратното — като 
етническа чуждост и вероятно именно „благодарение на наличието на 
етническото поле не се разпадат на части етносите, които са разкъсани от 
историческата съдба и са подложени на въздействието на различните 
култури”308. 
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 Волята за живот на хората не е само инстинктивна, породена от 
вградената в тях програма за оцеляване на вида и продължаване на живота на 
този вид. Човекът не е изцяло подчинен на своите нагони, на биологическата 
си, инстинктивна програма, той е същество разумно, което може да си поставя 
цели и да се съпротивлява на Съдбата, за да я променя. В този смисъл човекът 
и общностите от хора имат вътрешни ресурси да внасят известни, 
непренебрежими корекции в физическите закони. Така например, Първият 
закон на термодинамиката може и да остава в сила, но към другите видове 
енергия, чийто сбор е константа, трябва да се добавят изредените по-горе 
допълнителни видове енергия. Също така ентропията може винаги да 
нараства, но човекът и човешките общности, сложните, самоорганизиращи се 
социални системи могат да влияят върху протичащото в тях производство на 
ентропия. Ако неживата материя е подчинена на закона за нарастване на 
ентропията, живата материя има и антиентропийни свойства309. 
 Отново Лев Гумильов говори за пасионарност, която е атрибут не на 
съзнанието, а на подсъзнанието и е важен признак, отразяващ спецификата на 
нервната дейност. Пасионарността е способност към енергични усилия и 
целенасочени свръхнапрежения и стремеж към изменение на обкръжението. Тя 
по някакъв, неразгадан начин е свързана с определено време и определено 
място, където се намира общността. Пасионарността не е само индивидуален, 
но и общностен признак. Когато пасионариите са много, общността (етносът) е 
готова да преследва високи, дори непостижими цели и идеали, способна е на 
високи постижения, промяна на съдбата си. Пасионариите, хората с повишена 
пасионарност, са тези, които тласкат историята, а народите с висока 
пасионарност побеждават и остават в световните анали310. 
 Живата система може да извлича от средата негентропия, т.е. 
„отрицателна ентропия”: „Отрицателната ентропия е това, с което се храни 
[живият] организъм [...]. Същественото в метаболизма е това, че на организма 
се удава да се освобождава от цялата тази ентропия, която той е принуден да 
произвежда, докато е жив311. Известният унгарски философ и изследовател на 
системите Ервин Ласло (László Ervin) пише: „Живите системи са удивителни, те 
не се стремят към равновесие като класическите системи, а се поддържат в 
невероятното си състояние далеч от химическото и термално равновесие, като 
непрекъснато обновяват енергията и материята, които изразходват, с прясна 
енергия и материя от своята среда. (Според физиците те балансират 
положителната ентропия, която пораждат вътрешно, като внасят отрицателна 
ентропия от околната си среда.)”312. 
 Руският религиозен философ Николай Лоски (Николай Лосский, 1870—
1965) е на мнение, че „материята е производна от висшето битие, способно да 
произвежда и други видове действителност, освен материята […]. Законът за 
ентропията би трябвало да се формулира с ограничение, а именно с указване, 
че той има значение само за безжизнената [т.е. неживата] среда [...]. Живият 
организъм превръща хаотичните движения в подредени, имащи определена 
посока”313.  
 Айке Либерт (Eike Libbert) дава следното определение за живи 
организми: „Живи се наричат такива системи, които са способни самостоятелно 
да поддържат и да увеличават своята много висока степен на подреденост в 
среда с по-малка степен на подреденост. Такива процеси са процеси с 
отрицателна ентропия (негентропийни процеси)”314.  
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 Жизнените процеси или функции, които отличават живата система 
(същество) от неживата, са следните315:  
 — поддържане на сравнително устойчиво стационарно състояние 
(самоподдържане или саморегулация) и то не чрез неподвижност на 
съставните си частици, а чрез периодичната им подмяна при съхраняване на 
общата им подредба (самообновяване); 
 — разпростиране на своята идентичност и върху околната материя, като 
я включва в себе си (растеж) и в нови, подобни на нея живи тела 
(размножаване или самовъзпроизвеждане); 
 — приемане отвън на свободна енергия (поток на енергията) и 
вещества (обмяна на веществата) и преобразуване вътре в себе си 
(вътрешна обмяна на веществата или метаболизъм); 
 — приемане на информация от околната среда (дразнимост) и 
реагиране на тази информация, съпроводени с промяна на жизнените процеси 
по подходящ начин (реактивност); 
 Никлас Луман дели социалните системи на три различни категории316: 
 — „живи” — те „съществуват в (и осъществяват своите операции 
директно чрез) посредниците, които се срещат в природата: температура, 
налягане, електрически импулси, протеини, вируси, бактерии и други живи 
организми”. 
 — „психични” — при тях посредник е съзнанието, състоящо се „от 
съвкупността от мисли, чувства и емоции, доколкото индивидуалната система 
им придава значение и важност”. 
 — „социални” — при тези системи посредници са комуникациите; „в 
своето производство на комуникации системите трансформират информацията 
в смисъл”. 
 Нека да поясня отново главната идея в този раздел: 
 Един от най-продуктивните и прехвърлящи мостове към естествените 
науки (в случая към термодинамиката и статистическата физика) подходи е 
разглеждането на несигурността във всяка система (в частност в системата на 
международните отношения) като величина, аналогична на ентропията във 
физическите процеси. А това, своя страна, е все същото да се разглежда 
сигурността като аналог на негентропията и тя да се анализира с 
привличане на присъщите на негентропията характеристики и свойства. 
 Ако се приеме, че несигурността е аналог на ентропията в системата на 
международните отношения, то при протичащите в тази система процеси тя ще 
нараства, или поне няма да намалява. И тогава точно физическата 
неизбежност, че нарастването на негентропията е равно на намаляването на 
ентропията на системата317 и обратно нарастването на ентропията е равно на 
намаляването на негентропията на системата, всъщност отразява естествения 
факт за една система, че нарастването на нейната сигурност е равно на 
намаляването на нейната несигурност и обратно нарастването на нейната 
несигурност е равно на намаляването на нейната сигурност. Фактът, че в 
изолираните системи ентропията винаги нараства (негентропията намалява), 
т.е. сигурността й винаги намалява, а несигурността й винаги нараства, за 
сложните самоорганизиращи се системи изглежда спорна и песимистична, но 
се доказва от цялата човешка история, чийто вечен спътник са конфликтите и 
войните.  
 Въоръжени с такъв възглед за несигурността, ще се опазим от 
безкритичната, заслепена вяра в издигани периодически възторжени, наивни 
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или лицемерни призиви за вечен мир, основан ту на всеобщата любов, ту на 
комунистическата идея, ту на силата на правото, а не на правото на силата, ту 
на вярата в доброто, ту на общочовешките ценности на Михаил ГорбачовCXLII. 
Една такава еуфория ни разтърси при падането на Берлинската стена, когато 
на изтормозените от блоковата конфронтация народи бе обещан примамлив, 
многообещаващ, мирен „Нов световен ред”. Тези, които твърдяха, че 
еуфорията ни е временна, че държавите все така имат не малко различни 
интереси, които ще отстояват на всяка цена, че абсолютната сигурност си 
остава химера и илюзия, бяха наричани скептици, песимисти, „изкопаеми”, 
какви ли още не. Със своя реализъм за пореден път те се оказаха прави. 
Голямата несигурност на блоковата конфронтация се разпадна на десетки и 
стотици малки несигурности, чийто сбор започва да я надвишава многократно. 
А несъстоялата се Трета световна война се взриви на безбройни конфликти и 
войни (етнически, религиозни, социални и други) и ежедневно се смее зловещо 
от екраните на телевизорите.  Кутията на ПандораCXLIII бе отворена. Но тя и 
този път се оказа празна — само Надеждата бе отново там, но този път твърде 
тиха и спотаена, свила се на две на дъното, загубила сякаш вярата в себе си. 
Светът стана неустойчив, динамичен, многовариантен и многоатернативен. 
Това не можеше да не се случи, защото Системата за международна сигурност 
е сложна, самоорганизираща се система, с нелинейна динамика, под 
въздействие на съвкупност от фактори, които умножават не равномерно, а 
експоненциалноCXLIV нейната нестабилност и неравновесие, правят я 
недетерминирана и непредсказуема. 
 Както при ентропията, илюзия е само да се надяваме, че можем да спрем 
окончателно и безвъзвратно нарастването на несигурността. Обаче  това, към 
което трябва да се стремим, е да полагаме максимални усилия нейното 
нарастване да бъде с възможно най-бавни и поносими темпове. Това важи в 
пълна сила за (не)сигурността на България. Колкото и несигурност да се 
генерира във и от системата ни за национална сигурност, ако страната ни 
най-сетне положи искрени, съзнателни и настойчиви усилия да превърне 
своето членство в Европейския съюз в пълноправно и пълноценно, т.е. ако 
продължи отварянето си за сметка на своята изолираност, демократизирането 
си — за сметка на някои антидемократични тенденции, модернизирането си — 
за сметка на настъпващата чалгизация, и европеизирането си — за сметка на 
ширещата се ориентализация, то така тя ще увеличи възможностите и 
шансовете си чрез „обмен на вещество, енергия, информация и негентропия с 
друга отворена система”, да си „прелее”, да си имплантира сигурност отвън, а 
като общ резултат да намали своята обща несигурност, да спре нарастването 
на собствената си ентропия, т.е. несигурност, и да предотврати така 

 
CXLII Михаил Горбачов (Михаил Горбачёв) — Президент на Съветския съюз (1990—1991), Председател на Върховния 
съвет на Съветския съюз (1989-1990), Председател на Президиума на Върховния съвет на Съветския съюз (1988—
1989); Генерален секретар на Централния комитет на Съветския съюз (1986—1991). С идването си на власт Горбачов 
лансира концепцията на новото политическо мислене, в което се дава приоритет на общочовешките ценности над 
партийните, класовите, тясно националните и идеологическите. 
CXLIII Пандора — героиня от древногръцката митология, изкуствено създадена смъртна жена. Любопитната Пандора 
тайно махнала капака един голям съд, плътно затворен с тежък капак, в който никой не знаел какво има и никой не се 
решавал да го отвори, тъй като на всички било известно, че това носи нещастия. Тогава по цялата земя се разпръснали 
нещастията, злините и болестите, които били затворени в него.  Любопитно е, че и Надеждата била в този съд, но не 
излетяла, а останала на дъното му по волята на самия Зевс. А хората, които дотогава живеели щастливо, без да 
познават злото, сега били връхлетени от безброй злини. Оттук идва и значението на израза „кутия на Пандора” като 
източник на беди. 
CXLIV Експоненциален ръст — в математиката нарастване на величина по геометрическа прогресия, когато всеки 
следващ член в прогресията се получава като предишният се умножи на постоянно число: b2=b1.q, b3=b2.q или b3=b1.q

2, 
… bn=bn-1.q или bn=b1.q

n-1. При експоненциалния ръст колкото по-голяма става величината, толкова по-бързо тя расте. 
Експоненциалният ръст се описва с диференциалното уравнение: dx/dt=k.x, чието решение е експонента x=α.ekt. 
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свличането във всеобщ и дълбок социален, икономически и политически хаос. 
Но не бива да се забравя, че България попада в гравитационното поле на 
различни държави и системи, всяка със свои интереси и цели. Такава 
кристално чиста схема, когато ние се обединяваме с една държава или с група 
държави в рамките на система, от която да си имплантираме сигурност, за да 
намалим своята несигурност, може да бъде практически неосъществима. При 
неразумна външна политика, съществува голям риск да си привнесем не 
сигурност, а несигурност с което още повече да влошим нашия общ баланс. 
 
 Сигурността е удивителна, многопластова, прекрасна и стресираща с 
всеобхватността си категория. С нейното изучаване са свързани не само 
разгледаните в тази глава подходи, явления и свойства, критерии и величини, а 
и още редица други, не по-малко интригуващи и дори вълнуващи. Обаче преди 
да продължа толкова увлекателния разказ за сигурността, в следващата глава 
ще се спра на двете основни школи в науката за сигурността — Школата на 
политическия реализъм и Школата на политическия идеализъм. Тези две школи 
са не само ключовите, задължителните за изучаване във всяка една 
университетска програма, посветена на концептуалните основи на науката за 
сигурността, но те — макар и противоположни, а в известен смисъл и 
антагонистични — са две интелектуални оптики, две концептуални призми, през 
които да се постигнат фундаментални истини и прозрения за дълбоката 
същност, широкото съдържание и високия смисъл на категорията „сигурност”. 
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ЧЕТВЪРТА ГЛАВА 
Две основни школи в науката за сигурността 

 
 
 

Как бихме могли да бъдем сигурни, бидейки хора?  
Аз мисля, че никак. 

Ксеркс I, персийски цар, царувал 485-465 пр. Хр. 

 
 
 

Тази глава е посветена на две основни школи в науката за сигурността — 
Школата на политическия реализъм и Школата на политическия идеализъм. Ще 
представя главните идеи и принципи, както и най-видните представители на 
тези школи, изтъквайки и съпоставяйки техните подходи към изучаването и 
решаването на проблемите на сигурността. 
 
 Школа на политическия реализъм 
 Дилемата на (не)сигурността, разгледана в Трета глава, е ключово 
понятие за една от двете водещи школи в изучаването на сигурността — 
Школата на политическия реализъм. 
 Школата на политическия реализъм поставя на първо място във 
външната политика и политиката за сигурност и отбрана на една държава 
защитата на националните интереси и сигурност с цялата й налична сила, а 
всичко останало — морал, право, принципи, дълг, спазване на поети 
ангажименти, на дадена дума  остава на втори план. 
 Според тезата на идеолозите на тази школа, „несигурността е 
универсална и неизменна черта на международния ред”318, а международните 
отношения са непрестанна борба за надмощие и власт. Това е така, защото те 
разглеждат системата от международни отношения (всъщност много повече 
междудържавни отношения) като анархистична. Под „анархистична” се 
разбира, че при тази система, за разлика от вътрешното пространство на 
държавата, липсват задължителни норми на поведение (закони) и институции, 
които да гарантират тяхното спазване и да наказват за нарушаването им. Ако 
при хората егоизмът се смята за лоша, непривлекателна, черта на техни 
характер, в международните отношения се говори за „свещен егоизъм на 
нациите”, т.е. съвсем естествено се подразбира, че нациите, държавите, трябва 
да бъдат егоисти или поне притежаващи здравословна доза егоизъм. 
 Разбира се, реализъм не означава егоизъм. Политическите егоисти, както 
и индивидите егоисти, винаги и във всеки случай поставят на преден план 
своите интереси и сигурност. Политическите реалисти изискват поставянето на 
сигурността и интересите на преден план само тогава, когато ситуацията е 
„или—или”, т.е. докато преследването на общите интереси и сигурност не влиза 
в разрез с националните интереси и сигурност, държавата може да участва в 
колективните усилия, но когато е има колизия между националните интереси и 
сигурност и интересите и сигурността на другите, държавникът трябва да 
поставя винаги на преден план интересите и сигурността на своята държава. 
 Това може да се илюстрира с една притча на Жан-Жак Русо (Jean-
Jacques Rousseau, 1712—1778), в която той разказва как петима първобитни 
ловци се опитват за убият един елен, достатъчен да нахрани тях и техните 
семейства. Докато преследването на елена обещава обяд за всички тях, те го 
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преследват с общи усилия и го обкръжават. Но в този момент заек пробягва 
край един от ловците. Този ловец хуква след него, убива го и осигурява храната 
за себе си своите близки. За беда през отворената от нега пролука еленът 
избягал и останалите ловци останали с празни ръце. Ловецът изменник 
постъпил така, защото знаел, че ако той не убие заека, то притичвайки край 
друг от ловците, онзи не би се поколебал и би го подгонил, оставяйки пролука, 
през която еленът ще избяга и така ще го остави него с празни ръце. Ето как, 
докато това е възможно, всички преследват целта с общи усилия, но възникне 
ли ситуация на „или—или” (или личните интереси, или общите интереси), 
ловецът винаги ще избере личните интереси. Не защото е егоист, а защото 
това е единственият начин интересите му да бъдат удовлетворени и всеки на 
негово място би постъпил по същия начин. Такива са и междудържавните 
отношения според възгледите на школата на политическия реализъм. В 
състояние „или—или” държавникът е обречен да избере националните 
интереси, защото в такова състояние всеки негов опонент би постъпил по 
същия начин и би защитил собствените си интереси за сметка на неговите. Да 
се действа чрез доверие може да се окаже гибелно. Не е възможно да се 
съобразяваш с интересите на другите, защото те никога не биха се 
съобразявали с твоите интереси. Според политическите реалисти „отсъствието 
на доверие доминира в международните отношения. Затова всяка държава се 
стреми да увеличава своята сила”319,320. 
 Жизнеспособността на теорията на „реализма, пише Владимир Кулагин, 
„се обяснява с това, че с редки изключения тя достатъчно адекватно 
отразяваше мотивите за поведение на държавите на протежение на три века и 
половина, през които функционираше класическия механизъм на отношенията 
между суверенните държави нации — Вестфалската системаCXLV на 
международни отношения”321. 
 
 Древният баща на школата на историческия реализъм е големият 
древногръцки историк Тукидид (около 455 г. пр.Хр.—около 400г. пр.Хр.). За да 
се разбере и оцени неговото историческо значение, трябва да се направи 
известен паралел с не по-малко изтъкнатия негов предшественик, бащата на 
историята Херодот (около 484 г. пр.Хр.—около 425 г. пр.Хр.).  
 Според Херодот това, което движи хората, държавите и техните 
управници, е волята на боговете. Людските конфликти, радости и страдания са 
земна проекция на божествените противопоставяния, сблъсъци и страсти. 
Разбира се, не става дума за буквално отражение на бурния живот, кипящ на 
Олимп (измами, козни, съблазнявания), върху отношенията вътре в Елинския 
свят и между елините и варварите варварите, а за това, че ние, хората не сме 
суверенни господари на собствения си живот и сме подвластни на капризите на 
Съдбата, че има някакъв първоначален замисъл, някаква непостижима за нас 
идея, която ние следваме сляпо (или поне неинформирано), необяснимото ни 
кара да приемаме случилото се като дар или наказание от Боговете за това, че 
сме се вслушали в тяхната воля или сме пренебрегнали техните 

 
CXLV Система от международни отношения, основана на т.нар. Вестфалски мир, включващ две мирни споразумения, 
подписани в германските градове Онабрюк и Мюнстер, съответно на 15 май и 24 октомври 1648 г. С тях е приключена 
Тридесетгодишната война (1618—1648), която е един от първите общоевропейски военни конфликти, започнал като 
религиозен сблъсък между протестантите и католиците в Германия (в Свещената Римска империя) и засегнал в една 
или друга степен всички европейски страни (без Швейцария). С Вестфалския мир се слага началото на нов ред в 
Европа, основан на концепцията на държавния суверенитет, т.е. международните отношения в Европа са отношения 
вече не между монарси, а между суверенни държави, а отношенията вътре в отделните държави са изключителен 
прерогатив на самата суверенна държава. 
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предупреждения. А ако нещо все пак зависи от нас, то не е Дали да се случи 
нещо, а Как то да протече, как ние да участваме в случващото се — дали като 
се държим достойно или като се показваме откъм най-лошата си страна и 
изневеряваме на традициите и на разбиранията за смелост, достойнство и 
справедливост. 
 В своята безсмъртна „История”, описваща гръко-персийските войни, 
Херодот разказва как Кир II Велики (?—530 г. пр.Хр.), цар на Персия, победил 
лидийския цар Крез (595—546 г. пр.Хр.). След като го взел в плен, Кир наредил 
„да се разпали голяма клада и качил Крез на нея, окован във вериги [...] може 
би да принесе в жертва тази първа плячка на някой бог [...] или пък [...] да види 
дали някой бог ще го спаси да не изгори жив”. Крез „призовавал със сълзи на 
очи бога [Аполон] и от ясното и спокойно небе внезапно се стекли облаци, 
разразила се буря, рукнал пороен дъжд и кладата угаснала”. Като свалили Крез 
от кладата, Кир го попитал: „Крез, кой те научи да тръгнеш на война срещу 
земята ми и да ми станеш враг наместо приятел?”. Крез отвърнал: „Царю, 
извърших това за твое щастие и за мое нещастие. Но виновен е богът на 
елините — той ме подбуди да тръгна на война. Никой не е толкова безумен, 
че пред мира да избере войната; в мирно време синовете погребват бащите си, 
а във война бащите синовете си. Ала изглежда така е било угодно на 
боговете”322 [курсивът мой — Н.Сл.]. Ето така разбира Херодот дълбоките 
причини за войните между народите — боговете ги подбуждат да тръгнат на 
война. 
 Крез, впрочем, имал тежки проблеми и със сина на Кир Камбис (?—522 г. 
пр.Хр.) — жесток и посредствен владетел, за когото се говорило, и вероятно с 
пълно основание, че „имал по рождение тежка болест, която някои наричат 
свещена” (сиреч епилепсия) и от там била и лудостта му — „не би било никак 
неправдоподобно в този случай, щом тялото му било засегнато от тежка болест 
и умът му да не е бил в ред”323. Веднъж Камбис попитал приближените си какъв 
мъж им се струва, че е той в сравнение с баща си Кир. Те, разбира се, 
отговорили, че Камбис „е по-добър от баща си”. А Крез рекъл: „Сине на Кир, аз 
мисля че не си равен на баща си; защото все още нямаш син, какъвто баща ти 
остави”324. 
 В казаното от Крез има и поука как се запазва собствено достойнство и 
чест — в днешно време, когато проявлението на уважение към човека е по-
скоро изключение, отколкото правило, най-вече младите хора ще бъдат често 
поставяни в критични ситуации, когато ще трябва да търпят чуждата воля на 
някой гледащ на тях като на роб или лична собственост работодател (или на 
всевластен чиновник, или на арогантен началник, защото са зависими от него). 
Налага ли им се да допускат компромиси със съвестта и достойнството си, би 
било добре поне да го направят по начин, много приличащ на изхода, намерен 
от Крез — хем да кажат истината в очите („Сине на Кир, аз мисля че не си 
равен на баща си!”), хем да не позволят да бъдат наказани сурово за това 
(„Защото все още нямаш син, какъвто баща ти остави...”). 
 Тукидид в своята не по-малко знаменита книга „История на 
пелопонеската война” описва войната вътре в Елинския свят — между Атина и 
Спарта. Всеки от двата градове държави бил обединил около себе си в съюз 
редица други полиси. Както обикновено се случва, когато изчезне външната 
заплаха, след като елините, със задружни усилия отблъснали персийските 
нашественици, започват вътрешните раздори.  
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 Една общност от хора или държави, за да бъде максимално 
консолидирана и интегрирана, се нуждае от външен Враг. Когато този Враг 
изчезне, общността нерядко губи каузата, смисъла на своето съществуване. В 
голяма степен това се случи и с НАТО (Атлантическата общност от държави) с 
разпадането на Варшавския договор (Съветската система от държави), НАТО 
загуби основния си дразнител, интегратор и консолидатор, а с това и смисъла 
на своето историческо съществуване. Вече повече от две десетилетия ние сме 
свидетели на агонията на Северноатлантическия съюз, който чрез механично 
увеличаване на броя на своите членове и натоварване с нови каузи като 
абсурдната мисия в Афганистан, се опитва да оцелее и продължи изкуствено 
съществуването си. Това е много погрешен път — да имаш инструмент и да 
търсиш къде и как той да бъде използван. Логиката на целево ориентираните 
(а не ресурсно ориентираните) стратегии е точно обратната — трябва да се 
види какви цели, задачи, мисии има и да търсиш инструментариум (в т.ч. да 
променяш наличните инструменти), така че да отговориш на тези нови цели, 
задачи, мисии. А Западът продължава да разсъждава по старому — имаме 
НАТО, да му намерим работа! Макар че би трябвало да види каква работа 
имаме и да търсим капацитет, способности за нейното реализиране... 
 Но да се върна в древна Елада. Ако за Херодот войната се е случила, 
защото „изглежда така е било угодно на боговете”, то ето как Тукидид, като 
истински политически реалист, определя причините за войната между Атина и 
Спарта: „А войната започнали атиняните и пелопонесците, след като нарушили 
тридесетгодишния мирен договор, който сключили помежду си след 
завладяването на Евбея. Аз предварително ще опиша причините и споровете, 
заради които го нарушили, за да няма нужда никой някога да се пита от какво е 
избухнала тая война между елините. Най-правдоподобната причина, която 
мисля, ако и наглед скрита, е тази, че атиняните станали силни и 
започнали да плашат лакедемонците (спартанците — б.а.) и с това ги 
принудили да воюват”325 [курсивът мой — Н.Сл.]. Следователно, Тукидид 
вижда причините за войната не в резултат на някаква Божия воля или каприз, а 
защото всяка от двете страни (атиняните и спартанците) се стреми да се окаже 
по-силна и да постигне максималното в преследването на своите интереси и 
сигурност, като в същото време не позволи на другата страна да стане по-
силна и да наложи осъществи действия, които да са в полза на нейните 
интереси и сигурност. Ето защо според Тукидид причините за войната (т.е. 
войните, защото те са били три) между Атина и Спарта са точно такива, каквито 
ги вижда и съвременната школа на политическия реализъм. 
 Тукидид разказва как жителите на остров Мелос се опитали в мирни 
преговори да убедят канещите се да ги нападнат атиняни, че тези техни 
намерения са жестоки и несправедливи. Отговорът на атиняните може да бъде 
записан със златни букви като един от най-блестящите, синтезирани изкази на 
цялата философия на политическия реализъм (именно с така предадения за 
поколенията отговор на атиняните Тукидид си запазва за вечни времена 
мястото на древния баща на политическия реализъм). Атиняните отвърнали: 
„Вие знаете също тъй-добре, като и ние, че ако аргументите на правото се 
намесват в човешките преценки, те нямат тежест, освен ако двете спорещи 
страни, които са изправени една срещу друга, имат на разположение еднакви 
средства за принуда. В противен случай онези, които са по-силни, постигат 
онова, което е възможно, а слабите отстъпват. Ние вярваме действително, 
че по отношение на божественото, както и по отношение на човешкото (за 
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първото това е предположение, а за второто е нещо сигурно), съществува един 
природен закон, по силата на който онзи, който е по-силен, той властва. А 
не ние сме, които първи сме установили този принцип, нито пък го прилагаме 
първи. Той съществува преди нас и ще съществува винаги и след нас и ние 
само на свой ред го прилагаме, като знаем, че също така и вие, пък и други 
хора, които разполагат със същата мощ, биха постъпвали по същия начин”326 
[курсивът мой — Н.Сл.]. 
 В духа на политическия реализъм са писали и други творци в древността, 
например китайският историк Съма Цян (145 или около 135—около 90 или 86 г. 
пр.Хр.), от чието грандиозно съчинение „Шъ дзи”CXLVI, черпим знания за 
живелия преди 25-26 века древен гениален китайски мислител, пълководец и 
стратег Сун Дзъ (края на VІ век или 544 г.— началото на V век пр.Хр. или 496 
г.), известен и като Сун У, У Сун У или Достойният Сун от царството У327. 
 Сун Дзъ е автор на шедьовъра „Трактат за военното изкуство” („Сун Дзъ 
бин фа” или „Военното изкуство според учителя Сун”), издаван в България и 
като „Изкуството на войната” и „Изкуството да побеждаваш”. Този удивителен 
трактат, писан в дълбока древност ни изпраща послания, които трябва да 
бъдат чути и осмислени именно днес. Съчинението на Сун Дзъ е създадено 
през V—IV век пр.Хр., вероятно по-точно 453—403, в епохата наречена „Петте 
хегемона” или „У ба” (началото на VІІ век—ср. VІ век пр.Хр.)CXLVII. Това е период 
на жестоки междуособни и завоевателни войни, които трябвало да преодолеят 
огромната раздробеност и разпокъсаност в пространството на древен Китай и 
да реформират страната. Те естествено стимулирали прилагането на нови 
форми на организация на въоръжените сили, а също тласнали развитието на 
военното изкуство и възникването на учението за войната328. 
 „Трактат за военното изкуство” е, ако не първият по рода си, то 
несъмнено най-древният от съхранилите се подобни трактати. Той е и най-
мъдрият и най-силен по въздействие от седемте фундаментални сборника по 
военно изкуство в древен Китай, които са известни като „Седемкнижието”, 
наречено „У дзин”, т.е. „Класически книги по военно изкуство”. Другите сборници 
са произведенията на У Дзъ (ІV век пр.Хр.), Съма Фа (ІV век пр.Хр.), Уей Ляо 
Дзъ (ІV век пр.Хр.), Лю Тао (ІV век—ІІІ век пр.Хр.), Сан Люе (VІ век—VІІ век 
сл.Хр.) и Ли Уей Гун уендуй (VІІ век сл.Хр.)329.  

Първият европейски превод на трактата на Сун Дзъ се появява във 
Франция около 1780 г., а първият руски превод — през 1860 г.330. Трактатите на 
Сун Дзъ и У Дзъ са придобили такава, ако не божествена, то боготворена слава 
и почит, че от векове е прието да се смята, че военното изкуство на древния 
Китай е всъщност „военното изкуство Сун У” („Сун У бин фа”). Много отдавна 
трактатът на Сун Дзъ се изучава като образец на военната наука не само в 
Китай, но и в Корея и Япония331, а през ХХ век и във военните академии на 
редица европейски държави. 
 Сун Дзъ живее в края на т.нар. период Чунцю (770—403 г. пр.Хр.)332, 
роден е в царството Ци и като млад „живял в уединение и хората не са знаели 
за неговия талант”333. Поради вътрешни размирици той бяга в царството У, 
дава на неговия владетел Хо Люй (514—495 г. пр.Хр.) своя труд по военно 
изкуство, бива назначен за военачалник и се прославя с походи срещу 
държавите Чу, Ци и Дзин. Благодарение на тях царството У укрепва своето 

 
CXLVI „Шъ дзи”  — „Исторически записки” или „Записки на историка”, създадени между 109 и 91 г. пр.Хр. 
CXLVII Напоследък в резултат на изследванията на китайски и западни учени има сведения, че е напълно възможно 
„Трактат за военното изкуство” да е създаден от реалното историческо лице, видния военачалник и стратег Сун Бин 
(около 400—316), живял в периода на Сражаващите се царства (Чжанго шидай, около 500—221) (вж. и по-долу). 
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могъщество, и от смятано като „варварско”, то се нарежда сред официално 
признатите за самостоятелни владения334,335. За знаменитите бойни победи на 
Сун Дзъ съществували редица легенди. В трактата „Уей Ляо Дзъ” е написано 
следното: „Имаше човек с 30-хилядна войска и никой не можеше да му се 
противопостави. Кой е той? Отговаряме Сун Дзъ”336. 
 Дълго време множество изследователи отъждествявали Сун Дзъ с 
неговия съименник и далечен потомък Сун Бин, живял 150 години по-късно, 
също роден в царството Ци, също упоменаван под името Сун Дзъ и написал 
военен трактат с аналогично название „Трактат за военното изкуство на Сун 
Бин” („Сун Бин бин фа”), загубен през VІІ век и открит през 1972 г. в Ли Ни в 
ханско погребение от втората половина на ІІ век пр.Хр. заедно с други ръкописи 
на военни произведения337. Според преданието, този пълководец и военен 
теоретик е доведен с измама от своя някогашен съученик Пак Цзю-ан, 
пълководец на държавата У, на нейна територия и там бил подложен на 
наказанието „бин син” (‘премахване на коленните капачки’), в резултат на което 
получава името Бин („Лишеният от коленни капачки”). По-късно скришом е 
изведен от пратеници на управителя на Ци, назначен е за командващ на 
армията и два пъти нанася тежки поражения на войските на държавата Вей. 
 Сун Бин смята военната мощ („ши” — „сила”) за основно средство за 
достигане на целите на държавата. Тази му доктрина е получила названието 
„гуй ши” („да цениш силата”). Той отстоява идеите за настъпателна стратегия; 
за сериозна подготовка към военните действия; за стремително провеждане на 
кампанията, за да бъде сварен неподготвен врагът. Сун Бин придава особено 
значение на превземането на градовете, на кавалерийските операции и на 
разполагането (дислоцирането) на войските в местността338. 
 Съма Цян разказва за следния случай от живота на Сун Дзъ. Владетелят, 
комуто Сун Дзъ посветил своя трактат, пожелал да се убеди с очите си, че 
толкова подробно описаните в съчинението правила могат да се приложат и на 
практика. Сун Дзъ с готовност се съгласил да проведе този експеримент и 
приел идеята на княза, това да стане с участието на жени, защото според него 
те също били в състояние да научат тънкостите на военното изкуство. Извикали 
180-те жени, живеещи в двореца, а Сун Дзъ ги разделил на два отряда и 
начело на всеки от тях поставил една от любимите наложници на владетеля. 
Сетне дал своите инструкции, обяснил многократно всичко до най-малката 
подробност. Прозвучал сигналът, след който участничките са били длъжни да 
изпълнят неговите заповеди, обаче жените обаче прихнали да се смеят — 
всичко им изглеждало една игра, една безобидна шега.  Сун Дзъ запазил 
спокойствие, поел напълно вината за провала и го обяснил с липсата на 
достатъчно яснота в указанията. Повторил всичко бавно и обстоятелствено, но 
след новия сигнал за начало, жените пак се залели от смях. Този път Сун Дзъ 
казал, че вината за неподчинението е у командирите на отрядите и както се 
полагало, наредил двете красавици да бъдат обезглавени. Князът горещо се 
възпротивил: „Вече разбрах, че можете да водите война. А без тези две жени и 
яденето няма да ми услажда. Не ги убивайте”. Обаче Сун Дзъ му напомнил, че 
на бойното поле командва пълководецът, но не и владетелят. И хубавиците 
били убити. На тяхно място Сун Дзъ поставил за командири други две 
наложници. Сега заповедите били изпълнени по възможно най-добрия начин, 
без никоя от жените да се засмее339. Останалият без любимките си, владетел 
лишил Сун Дзъ от званието главнокомандващ. Тогава обаче Сун Дзъ отвърнал 
дръзко, че неговият повелител „обича думите, а не делата”. Владетелят 
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размислил и отстъпил, като дори му заповядал да оглави военната кампания 
срещу съседното княжество Ю, в която Сун Дзъ постигнал поредната си бърза 
победа340. 
 „Трактат за военното изкуство” на Сун Дзъ състои от 13 глави. Затова е 
известен в древната китайска военна литература като „Книгата от 13 глави”341. 
В него мъдростта е съчетана с мащабно стратегическо мислене, дадени са най-
точните формулировки за значението на армията, за ролята на военачалника, 
за умението да се воюва, да се разгадава планът на врага. Съветите на автора 
могат да бъдат следвани не само на бойното поле, но и в обществената 
дейност, дипломацията, както и като предписания за поведение в личния живот 
на човека. Все повече книги и в най-различни области използват изводите в 
този трактат. Следват разсъжденията на Сун Дзъ за войната и как дори и най-
силният, най-коварният и отлично подготвен противник може да бъде победен: 
 — „Войната — това е велико дело за държавата, това е почвата за 
живота и смъртта, това е пътят за съществуването и гибелта”. 
 — „Войната — това е пътят на измамата [и хитростта, лъжата]CXLVIII. 
Затова дори ако ти можеш нещо, показвай на противника, че не можеш; ако се 
възползваш от нещо, показвай му, че не се възползваш; даже и да си близко, 
показвай, че си далеч, даже да си далеч, показвай, че си близко; привличай го с 
изгода [с възможността да спечели нещо незначително — тактически и 
стратегически]; разстрой го [объркай го] и го плени; ако всичко при него е пълно 
[войските му са многобройни, въоръжени прекрасно и добре обучени], бъди 
готов [заеми правилната отбранителна позиция, за да приспиш бдителността 
му и да разсееш подозренията му]; ако е силен, избягвай го; предизвиквайки 
гнева му, го разстрой; приемайки смирен вид, подбуди неговото самомнение 
[предизвикай неговата прекалена самоувереност]; ако си е отпочинал и е силен, 
измори го; ако се разбират помежду си, предизвикай ги към обратното [ако 
войските му са единни, разедини ги като посееш раздори между тях]; нападай 
го, когато не е готов; атакувай, когато не очаква”. 
 — „Затова сто пъти да влезеш в бой и сто пъти да победиш не е най-
доброто; най-доброто е да покориш чуждата армия, без да се сражаваш”. 
 — „Най-добрата война е да се съкрушат замислите на противника; после 
— да се разрушат неговите съюзи; после — да се разбият войските му”. 
 — „Този, който умее да води война, покорява чуждата армия без да се 
сражава; превзема чуждите крепости без обсада; разрушава чуждата държава, 
без да държи дълго войската си”342. 
 В основата на умението да се води победоносна война, Сун Дзъ поставя 
пет явления (фактора, императива, елемента) на стратегията — Пътят, 
Небето, Земята, Пълководецът, Законът. Пътят е когато постигнат мислите на 
народа да са еднакви с мислите на владетеля, когато народът е готов да умре 
заедно с него, готов е да живее заедно с него, когато не познава нито страх, 
нито съмнения. Небето е светлината и мракът, студът и топлината; редът на 
времето. Земята е далечното и близкото, неравното и равното, широкото и 
тясното, смъртта и животът. Пълководецът е умът, безпристрастността, 
хуманността, мъжеството, строгостта. Законът е военният строй, командването 
и снабдяването343. 
 Разтълкувани със съвременни думи, гореизложените явления ще 
означават, че Пътят е моралното единство между владетеля и народа; Небето 

 
CXLVIII Добавките в квадратните скоби са направени от мен, на базата на коментарите на акад. Н. Конрад, който е автор 
на превода и коментара в издание на „Изкуството на войната” (вж. Бележки) — Н. Сл. 
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е разчетът на времето, когато се води война, съобразяването с влиянието на 
годишните времена, с природните условия, т.е. времевите и климатичните 
фактори; Земята са географските условия на театъра на бойните действия, 
теренът, отношението на местността към условията и задачите на войната; 
Пълководецът са необходимите качества на пълководеца, на висшето 
командване, неговото изкуство и прерогативи; Законът е организацията на 
армията, съвкупността от правилата, отнасящи се до военния строй, 
командването на армията и снабдяването, съответствието им на целите на 
държавата, нейната военна доктрина344,345,346,347. 
 Оттук Сун Дзъ извежда „седемте разчета”, т.е. условията, при които се 
води успешно всяка една война: „Кой от владетелите притежава Пътя 
[моралното единство с народа си]? Кой от пълководците е талантлив? Кой 
използва Небето и Земята [факторите време и място]? При кого се изпълняват 
правилата и заповедите? Чия войска е по-силна? При кого офицерите и 
войниците са по-добре обучени? При кого правилно награждават и наказват?”. 
 Сун Дзъ посочва също така и петте случая, които са „пътят да познаеш 
победата”, т.е. когато се определя от кого ще бъде спечелена войната: 
„Побеждават, ако знаят кога може да се сражават и кога не може; побеждават, 
когато умеят да използват и големите [многобройни], и малките [малобройни] 
сили; побеждават там, където висшите [военни началници, пълководците] и 
низшите [войници, редовият състав] имат едни и същи желания; побеждават, 
когато са внимателни и изчакват противника да е невнимателен и да настъпи; 
побеждават онези, които имат талантлив пълководец, а владетелят не ги 
ръководи [пълководецът има пълна оперативна съвместимост]. Тези пет 
положения са пътят да познаеш победата”. 
 Забележителни със своята дълбочина, мъдрост и прозорливост са и 
следните съвети на гениалния китайски стратег и мислител: 
 — „Ако няма изгода [за страната], не се придвижвай [не привеждай 
армията в ход]; ако не можеш да получиш, не пускай в ход войската [ако не 
можеш да спечелиш, не хвърляй войската в бой]; ако няма опасност, не 
воювай. Владетелят не трябва да вдига оръжие само защото е разгневен; 
пълководецът не трябва да встъпва в бой поради озлобление. Гневът може 
отново да се превърне в радост, злобата пак може да се превърне във веселие, 
но погубената държава няма да се възроди, мъртвите няма да възкръснат. 
Затова просветеният владетел е много внимателен що се отнася до войната, а 
добрият пълководец много се пази от нея. Ето това е Пътят, чрез който 
запазваш и мира в държавата, и целостта на армията”. 
 — „Хвърляй войниците си в бой на такова място, от което няма изход, 
тогава те ще умрат, но няма да избягат. Ако те са готови да отидат на смърт, 
как може да не постигнеш победа? И войниците, и останалите хора в подобно 
положение напрягат всичките си сили. Когато войниците се подлагат на 
смъртна опасност, те не се страхуват от нищо; когато нямат изход, те 
проявяват твърдост; когато навлизат дълбоко в земите на неприятеля нищо не 
може да ги удържи; когато нямат никаква друга възможност, те се сражават”348. 
 Последният съвет на Сун Дзъ е златно правило, съблюдавано от 
големите пълководци. Силата на армията се е утроявала, когато тя е била 
изправяна до стената, без брод за отстъпление зад гърба й. Често съзнателно 
е избирана за решаващото сражение позиция, при която зад гърба на 
собствената войска се е намирала дълбока и буйна река; или са изгаряни 
мостовете, по които би побягнала първа глождещата мисъл за личното 
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спасение. Преди последния, неравен бой с армията на претора Марк Лициний 
КрасCXLIX, храбрият тракиец СпартакCL убива коня си, „неразделен със своите 
хора и в щастието, и в нещастието, той им показва с тази си постъпка, че днес 
ще се бият на живот и смърт”349. В безпримерната защита на теснината при 
Термопилския проход, бранейки достъпа до Отечеството, спартанският цар 
Леонид ICLI през 480 г. пр.Хр. и неговите 300 лични гвардейци погиват до един, 
но не отстъпват пред несметните пълчища на Персия, водени от цар Ксеркс 
ICLII. 

Този нравствен закон е следван и когато, оказали се последна преграда 
по пътя на фашистките орди към столицата, шепата бойци (28 на брой), под 
командването на генерал-майор Иван Панфилов (1892—1941), се бият смело и 
безтрепетно, като техният командир заявява, според преданието: „Русия е 
велика, а няма накъде да се отстъпва — зад нас е Москва”. И накрая, Владимир 
ПутинCLIII обича да разказва един случай от своето  детство350. Гонел плъх; 
плъхът бягал панически из мазето, докато не се оказал сгащен в ъгъла. Тогава 
уплашената животинка се обърнала лице в лице с момчето, очите й се налели с 
кръв, тя сякаш се уедрила, наострила нокти и скочила безстрашно да издере 
очите му. Когато смъртта е единственият път за отстъпление, сражаващият 
става друг, той е готов на невъзможни, необясними подвизи. Тази поука 
изглежда забравена от радващия се на своето господство и високия жизнен 
стандарт Запад. А дали пък в случая с радикалния ислямизъм няма да се окаже 
най-точен примерът от детството на Путин… 
 В последната, 13-а глава на трактата си, Сун Дзъ дава може би най-
старата, но звучаща доста приемливо и днес класификация на шпионите:  
 — „Затова се използват шпиони, които биват пет вида: има местни 
шпиони, има вътрешни шпиони, има обратни шпиони, има шпиони на смъртта и 
има шпиони на живота. Всичките пет вида работят и пътищата им не трябва да 
се знаят. Това се нарича непостижима тайна. Те са съкровище за държавния 
глава. Местните шпиони се вербуват сред местното население на противника и 
се използват; вътрешните шпиони се вербуват сред чиновниците на противника 
и се използват; обратните шпиони се вербуват сред шпионите на противника и 
се използват. Когато пускам в ход нещо измамно, съобщавам го на определени 
свои шпиони, а те го съобщават на противника. Такива шпиони са шпиони на 
смъртта. Шпиони на живота са онези, които се връщат обратно с донесение”351. 
 Горепосочената класификация се нуждае от известно пояснение. 
Местните шпиони са доносници информатори, завербувани сред местното 
население. Вътрешните шпиони са завербувани сред администрацията на 
противника агенти. Обратните шпиони са агенти на противника, проникнали 
отвън в държавата, но „осветени” и презавербувани (предимно с подкуп, 
специални грижи и внимание или със заплахи) да работят вече в полза на 
страната, която първоначално са дошли да шпионират, като е възможно те 
дори да не знаят, че са прехванати и техните действия внимателно да се 
манипулират с невярна, подвеждаща информация. Шпионите на смъртта са 
собствени шпиони, изпратени в чуждата държава със задачи, чието изпълнение 
неминуемо ще доведе до смъртта им, т.е. това са диверсанти, които предават 

 
CXLIX Марк Лициний Крас (Marcus Licinius Crassus, около 114—52) — римски политик и пълководец, консул (70—69, 55—
54), 
CL СпартакCL (Spartacus, около 110—71) — предводител на най-голямото робско въстание срещу Рим (73—71). 
CLI Леонид I (Λεωνίδας, 520—480) — цар на Спарта (488—480). 
CLII Ксеркс I (Khshayarshā, Xšayârša, 519—465) — цар на Персия (485—465). 
CLIII Валимир Путин — президент на Руската Федерация (2000—2008), от 2008 г. и понастоящем заема поста министър-
председател на Русия. 
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погрешни сведения, заблуждават, подтикват врага към действия в негова 
вреда, а когато лъжата им се разкрие, заплащат с живота си. Шпионите на 
живота са класически разузнавачи — собствени агенти, които са изпратени в 
чуждата държава да събират изключително важни сведения и поради тази 
причина на всяка цена трябва да се върнат живи352. 
 Сун Дзъ споделя за шпионите и шпионажа следните поучителни, звучащи 
изключително съвременно и сега разсъждения: 
 — “Затова за армията няма нищо по-близко от шпионите; няма по-големи 
награди от тези за шпионите; няма по-тайни дела от шпионските. Ако не 
притежаваш съвършени познания, няма да можеш да използваш шпиони; ако 
не притежаваш хуманност и справедливост, няма да можеш да използваш 
шпиони; ако не притежаваш тънък усет и проницателност, не ще можеш да 
получиш действителен резултат от шпионите. Тънък усет! Тънък усет! Няма 
такова нещо, което да не може да бъде използвано като “шпионин”! 
Използването на шпиони е най-същественото нещо по време на война. Това е 
опората, на която разчита армията в своите действия”353. 
 Четейки наставленията на Сун Дзъ, човек неволно прави извода, че към 
тях трудно може да добави нещо съществено, защото там е казано всичко, 
което човечеството (би трябвало да) е научило при безкрайните си, близо 15 
000 войни — от най-дълбока древност и до ден днешен, в неизменния 
неуморим ритъм: „война—подготовка за война—война”. Човешката история 
всъщност е трагична поредица от вражди и битки между народите. Разлистим 
ли пожълтелите й страници, разровим ли дълбоките пластове на времето, 
раздиплим ли паметта на народите, ще видим една и съща картина — милиони 
хора, прикрити с кожи, ризници, доспехи и щитове, стискат камъни, тояги, 
ножове, секири, боздугани, мечове, ятагани, алебарди, саби, пики, копия; 
опъват прашки, тетиви на лъкове и арбалети; натискат спусъци на мускети, 
аркебузи, пистолети, автомати и бутони на ракетни установки. Хилядолетия 
наред Земята е бойно поле, на което по-силният отнема на по-слабия 
територии, суровини, блага и права, налага му своята култура, религия или 
идеология. 
 За съжаление изследователи и политици цитират Сун Дзъ само когато 
искат да покажат интелект или да украсят своите анализи с нещо екзотично, 
исторично, източно. Винаги когато се изкушим да гледаме на една война в 
традиционния черно-бял цвят на злото и доброто, и преди да се разделят 
държавите по ленинската формула „Който не е с нас е против нас”, е добре да 
разлистваме краткото по обем, но толкова богато по съдържание съчинение на 
Сун Дзъ „Трактат за военното изкуство”. Тогава ще намерим и следната мисъл, 
подходяща за завършек на този разказ за великия китайски стратег: „Ако го 
познаваш [противника] и познаваш и себе си, дори и да се сражаваш сто пъти, 
за теб няма да има опасност; ако познаваш себе си, а не познаваш него, един 
път ще победиш, а друг път ще бъдеш победен; ако не познаваш нито него, 
нито себе си, всеки път, когато се сражаваш, ще бъдеш побеждаван”354. 
 Както посочих по-горе, знанията за Сун Дзъ могат да се черпят от 
знаменитото съчинение „Шъ дзи” („Исторически записки”, „Записки на 
историка”) на Съма Цян (145 или ок. 135—ок. 90 или 86 г. пр.Хр.). Съма Цян е 
сравняван не толкова с „бащата на историята” Херодот, колкото с „бащата на 
реализма” Тукидид заради обективността, уважението към доказателствата и 
влиянието върху идните поколения историци355 заради схващането на 
същностните, дълбоки процеси в историята. Сравняват го също с Полибий 
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(около 201—около 120 г. пр.Хр.)356. „Шъ дзи” са поставени редом с епоси като 
древногръцките Oмирови „Илиада” и „Одисея”, и древноиндийските 
„Махабхарта” и „Рамаяна”357 и не е лесно да се прецени кой печели повече от 
тези изящни аналогии. 
 Съма Цян е гениален историк, литератор, мислител от периода ХанCLIV. 
Той е син на Съма Тан (ок. 165—110), главният историограф и астролог при 
двора на У ДиCLV. През 108 г. пр. Хр., малко след смъртта на баща си, Съма Цян 
заема неговия пост и получава достъп до императорските архиви358. Той става 
жертва на силния си характер и на опасната за ония времена (само за тях ли?) 
склонност към независимо мислене и явни опозиционни настроения, 
продиктувани от неговия даоисткиCLVI мироглед359. През 99 (98) г. пр.Хр. той се 
застъпва за военачалника Ли Лин, който претърпял поражение от хуните и се 
предал в плен. С това предизвиква гнева на императора и е наказан със 
скопяване и хвърляне в затвора360. Потресен и поруган, Съма Цян се питал 
дали да се самоубие или не, но избрал живота, за да завърши започнатия 
исторически труд. Мотивите за вземане на това нелеко решение, той изповядва 
в писмо до свой приятел: „Човек има само една смърт. Тази смърт може да е 
тежка като планината Тай или лека като гъше перо. Всичко зависи от това, как 
човек ще я използва. Причината, заради която аз продължих да живея в тази 
мърсотия е, че крия в сърцето си нещо, което не съм успял да изразя 
напълно”361. Винаги е имало хора, съзнателно избрали да продължат да влачат 
теглото на тежкото съществуване, защото чувстват в душите си мисли и 
пориви, които само те могат да извадят на бял свят, само те могат да облекат с 
думи, та да оставят знак след себе си — че са били, че е имало смисъл да се 
родят, да страдат, да газят прашния друм на живота. 
 След като е освободен от затвора, Съма Цян заема поста главен 
секретар на държавната канцелария и с къртовски труд завършва делото на 
своя живот „Шъ дзи” през 92 (91) г. пр.Хр. „Записките на историка” са 
каноническо произведение за китайската историография362, доста необичайно 
за такава ранна епоха и обхващащо огромен период от историята на страната 
— две и половина хиляди години — от древни времена и до края на ІІ век 
пр.Хр. „Шъ дзи” наистина е уникална енциклопедия на войната и мира, т.е. на 
живота на древен Китай363. СливанеСъма Цян пише, че при създаването на 
„Шъ дзи” го е ръководило „желанието да изследва всичкото това, което е сред 
небето и земята, да проникне в същността на промените, имали място както 
сега, така и в дните на древността далечна”364. Той първи в Китай твори 
литературен портрет, определена композиция и ярки похвати на прозаическото 
повествование, които оттогава са съкровищница за сюжети и идеи на редица 
писатели, драматурзи и поети. Например едно от разказаните от Съма Цян 
исторически събития е послужило за основа на китайската драма „Сиракът от 
рода Чжао”, а много по-късно и за произведението на ВолтерCLVII „Сиракът от 
Китай”365. 

 
CLIV Династията Хан (206 пр. Хр. — 220 сл. Хр.) — най-дълго управлявалата династия  историята на Китай. 
CLV У Ди — император на династията Западен Хан (140—87 г. пр.Хр.). 
CLVI Даоизъм (таоизъм) — система от китайски философски и религиозни концепции. Думата дао или тао буквално се 
превежда като път, макар днес в китайския фолклор и религия да е придобила по-абстрактни значения. Даоизмът е 
философия, която проповядва хармония във всичко, представена от съюза между безпорядъка и законността, 
отрицателното и положителното, земята и небето чрез символите Ин-Ян. Даоизмът третира едно по-високо, много по-
глобално по обхват, по-духовно ниво на съществуване. Подчертава се връзката между човека и природата, която 
отхвърля нуждата от стриктно определени правила и порядък. В Даоизма няма специални божества и повечето му 
последователи са политеисти, вярват в различни духове, свързани с природата или духове на предците си. 
CLVII Волтер (Voltaire) — псевдоним на Франсоа-Мари Аруе (François-Marie Arouet, 1694—1778) — велик френски писател 
и философ, един от символите на епохата на Просвещението (от края на ХVІІ до ХІХ век). 
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 Късното Средновековие и люлката на Рнесанса Флоренция, дават на 
човечеството гениалния философ и мислител Николо Макиавели, когото 
можем да определим като „средновековния баща на политическия реализъм.  
 Малката по обем, но велика по съдържание, книга на Макиавели 
„Владетелят” е своеобразен наръчник за държавници, издържан изцяло в духа 
на присъщите дори на нашето съвремие виждания и постулати на политическия 
реализъм. 
 Във „Владетелят” Макиавели пише: „Мъдрият владетел не е длъжен да 
бъде верен на дадената дума, ако с това уврежда на себе си, и ако причините, 
които са го подбудили да я даде, не съществуват вече [...]. На един владетел 
никога не липсват законни причини, за да прикрие нарушеното обещание. За 
това могат да се приведат безкрайни примери и да се покаже колко мирни 
договори, колко обещания за съюз са били погазени и превърнати в празни 
думи поради вероломството на владетелите [...]. Хората са толкова глупави и 
дотолкова са погълнати от текущите нужди, че който иска да мами, всякога ще 
намери някой, който ще се остави да бъде измамен [...]. Владетелят, и особено 
новият владетел не може да съблюдава всичките добродетели, които носят на 
хората добра слава, понеже често пъти, за да запази държавата, той е 
принуден да действува против верността, против любовта към ближния, против 
човечността и религията. Но той трябва да бъде винаги готов да се нагажда 
към онази страна, към която духа вятърът на щастието и към която му 
повеляват промените на съдбата, и както казах по-горе, да не се отклонява от 
доброто, когато това е възможно, но да умее да прибягва и към злото, когато е 
необходимо [...]. Нека владетелят се грижи да побеждава и да пази държавата 
— средствата му всякога ще бъдат считани за достойни и от всекиго ще бъдат 
похвалени. Защото масата се ръководи от онова, което вижда, и от успеха на 
делата; а светът не е нищо друго освен тълпа и за отделните личности няма 
място, когато зад тълпата стои държавата”366. 
 Сред средновековните мислители, творили в духа на политическия 
реализъм, задължително трябва да спомена и Томас Хобс (Thomas Hobbes, 
1588—1679). Неговите възгледи за същината на политиката като борба за 
сигурност във враждебно обкръжение са наречени от Владимир Кулагин 
„библия за „реалистите”. Томас Хобс описва естественото състояние, при което 
хората живеят при анархия, без обща власт над тях, която да ги респектира, т.е. 
без висш арбитър, който да въвежда ред и закони. Това състояние е „война на 
всички против всички” („bellum omnium contra omnes”), при него „има постоянен 
страх и опасност от насилствена смърт и животът на човека е самотен, беден, 
неприятен, животински и кратък. Ето защо „чрез създаването на държавата 
хората целят да се избавят от това окаяно състояние на война”367.  
 
 Съвременният баща на школата на политическия реализъм е 
американският политолог Ханс Моргентау. Главно благодарение на неговите 
научни разработки школата на политическия реализъм започна да се разбира и 
нарича като „школа на националния интерес” и се превърна в основен 
инструмент на външната политика на САЩ. Би могло да се твърди и обратното 
— новата роля на САЩ след края на Втората световна война налагаше 
разработването на научно обоснована политическа теория, която да въоръжи 
САЩ с нови принципи на тяхната политика като световна сила. 
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 Според Ханс Моргентау стремежът към господство е универсален във 
времето и пространството368; „всяка политика, вътрешна и международна, 
разкрива три основни модела, а именно, че всички политически явления може 
да бъдат сведени до един от три основни типа, т.е. политическият план за 
действие се стреми или да запази силата, или да увеличи силата, или да 
демонстрира сила”369; „международната политика, като всяка друга политика е 
борба за власт — каквито и да са нейните крайни цели, властта е 
непосредствената й цел” 370; „целите на международната политика трябва да се 
определят в термините на националния интерес и да се поддържат със 
съответстващата сила”371, а моралът трябва да бъде изключен от 
международната политика, като „понятието интерес, дефинирано посредством 
сила [...]. ни избавя както от моралния излишък, така и от политическата 
глупост”372; политическият реалист мисли в термините на интереса, дефиниран 
като сила така, както икономистът мисли в термините на интереса, дефиниран 
като благосъстояние, законодателят — за съответствието на действията със 
законните норми, моралистът — за съответствието на действията с моралните 
принципи. Икономистът задава въпроса: „Как политиката се отразява на 
благосъстоянието на обществото?”, законодателят — „Дали политиката е в 
съгласие с върховенството на закона”, моралистът — „Дали политиката е в 
съгласие с моралните принципи”, но политическият реалист пита: „Как тази 
политика се отразява на силата на нацията?”373.  

Моргентау смята, че: „Индивидът може да каже за свое оправдание: „Fiat 
justitia, pereat mundis” („Нека да се въздаде правосъдие, дори светът да 
загине”), но държавата няма право да каже така от името на онези, които са под 
нейните грижи [...] Държавата няма право да позволи нейното морално 
неодобрение на посегателството върху свободата да стои на пътя на 
успешното политическо действие, самото то вдъхновено от моралния принцип 
за национално оцеляване”374. 
 Франсис Фукуяма (Francis Fukuyama) пише, че в най-крайната си форма 
„реализмът разглежда националните държави като билярдни топки, чието 
вътрешно съдържание, скрито под непроницаема черупка, не се взема предвид 
при прогнозиране на поведението им. Науката за международните отношения 
не се стреми към познание на вътрешното съдържание. Достатъчно е да бъдат 
разбрани законите на механиката, управляващи тяхното взаимодействие: как 
отскачането на топката от единия ръб на билярдната маса ще я изпрати чрез 
рикошет до противоположния ъгъл; или пък как енергията на една топка се 
разпределя върху две други, които тя удря едновременно”375. 
 Въз основа на разсъжденията на Френсис Фукуяма могат да се 
формулират три принципа („емпирични правила”) на политическия 
реализъм376. 
 Първият принцип е свързан с ключовото понятие на тази научна школа 
— „баланс на силите”: „Крайното решение на проблема за международната 
несигурност може да бъде намерено чрез поддържане на баланс на силите 
срещу потенциалните врагове”377. 
 Това означава, че силната държава, може печели от силата си в 
международните отношения, ако не позволява на другите държави да се 
обединяват срещу нея, за да компенсират нейната сила („разделяй и владей”), 
а слабата държава може да се надява да получи повече, отколкото й предписва 
слабостта й, ако намери други слаби държави, с които да се обедини, за да 
компенсира силата на силната държава. 
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 Вторият принцип е свързан с отношението към партньорите: 
„Приятелите трябва да бъдат избирани преди всичко на базата на тяхната сила 
и способностите им да спомогнат за защитаването на интересите й и едва след 
това на базата на идеологията или на вътрешния характер на режима”378. 
 Това означава, че водещ аргумент в избора на партньор в 
международните отношения е доколко чрез него могат да бъдат защитени 
интересите на държавата, а не доколко неговите ценности са съвместими с 
нейните. Например, сред регионалните сили (т.е. държавите, чиято роля в 
дадения регион е изключително важна, дори определяща, но извън региона 
тяхното влияние е много по-слабо, независимо какви са амбициите им и дали 
са използвани от великите сили за намиране на баланс на силите в глобален 
мащаб) САЩ имат свой списък от „пивотни държави” — такива, които са техни 
близки партньори и са на острието на американските стратегически интереси в 
региона (Южна Корея, Пакистан, Израел, Египет, Саудитска Арабия, Турция и 
т.н.). За такива държави по отношение на функционирането на демокрацията, 
съблюдаването на човешките права, спазването на законността важи 
правилото „колкото, толкова”. 
 Третият принцип е свързан с отношението към опонентите: 
„Преценявайки потенциалните врагове, трябва да се ориентираме на тяхната 
национална мощ, а не на изповядваните от тях външнополитически цели”379. 
 Това е така, защото целите на държавата могат да се променят, а 
военният й потенциал остава. Например през пролетта на 1994 г. аз и колегата 
Димитър Йончев (като ръководство на парламентарната комисия за 
национална сигурност в ХХХVІ Обикновено народно събрание (1991—1994) 
бяхме във Великобритания по покана на правителството на Нейно величество. 
И при една от срещите в Министерството на външните работи (Foreign Office) 
високопоставен негов служител възрази на нашата теза, че за подобряването 
на отношенията между България и Турция са необходими мерки на добра воля 
и за укрепване на доверието и от двете страни, а не само, както до този 
момент, предприемането на такива единствено от страна на България. Защото, 
казвахме ние, в Източна Тракия при всичкия стремеж на България за 
добросъседски отношения, остава турска армия с численост 1 000 000 (1 
милион!). Вярно е, че лидерите на Турция тогава провеждат политика на 
сближаване с Европейския съюз, но какво ще стане, ако ислямистите в Турция 
дойдат на власт и извършат коренна промяна на приоритетите на външната 
политика? Промяна в политиката може да настъпи лесно, а едномилионната 
армия си остава в Източна Тракия!? Високопоставеният британски чиновник 
заяви категорично, че в държава — членка на НАТО, ислямисти не могат да 
дойдат на власт. Димитър Йончев се пошегува: „Дайте честна дума, че това 
няма да стане, за да се върнем в България с тази честна дума като с 
допълнителна гаранция за националната ни сигурност!”. Още не бе изтекла 
1994 г., когато ислямистите на Неджметин ЕрбаканCLVIII дойдоха на власт в 
Турция след спечелване на изборите и формираха правителство заедно с 
партията на Тансу ЧилерCLIX... 
 Ще приключа разказа за школата на политическия реализъм с една 
мисъл на германския философ Освалд Шпенглер (Oswald Spengler, 1880—
1936): „Един абстрактен идеал за справедливост витае в главите и писанията 

 
CLVIII Неджметин Ербакан (Necmettin Erbakan, 1926—2011 — председател на Партията на благоденствието, министър-
председател на Турция в периода 1996—1997 г.. 
CLIX Тансу Чилер (Tansu Çiller) — председател на Партията на верния път, министър-председател на Турция в периода 
1993—1996 г. 
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на всички люде, чийто дух е благороден и силен и чиято кръв е слаба, във 
всички религии, във всички философии, но историческият свят на фактите 
познава само успеха, който прави правото на по-силния право на всички. Той 
прегазва безпощадно идеалите и винаги когато някой човек или народ се е 
отказвал от силата на часа, за да бъде справедлив, той си е обезпечавал 
теоретичната слава в оня втори свят на идеите и истините, но и мига на 
поражение от някоя друга жива сила, която по-вещо от него се е справяла с 
действителността”380. 
 
 Школа на политическия идеализъм 
 Школата на политическия идеализъм в значителна степен е 
антагонистична, противоположна на школата на политическия реализъм.  
Според нея на преден план в международните отношения, външната политика 
и политиката за сигурност и отбрана, стоят правото и морала, заедно с такива 
понятия като принципи, дълг, спазване на поети ангажименти и на дадена дума, 
а националните интереси и сигурност се реализират като тяхна производна в 
колективния (общностния) контекст. 
 Веднага някой би възразил: „Какви са тези държавници, които ще 
поставят националните интереси и сигурност на втори план!?”. Проблемът 
обаче е, че докато за отделния човек идеализмът го характеризира като 
отвлечена натура, витаеща в измислени пространство и време, откъснат от 
суровата действителност, то идеализмът при държавите съдържа определен 
елемент на прагматизъм. Като правило идеалистите си дават сметка, че ако 
всяка държава преследва само и единствено собствените интереси и 
сигурност, това е покана за неспирни конфликти и войни. Световната история 
многократно, хилядократно е доказала истината на тази сякаш неподлежаща на 
обжалване присъда. Човешката цивилизация позволява най-напред реалистите 
да се налудуват, а едва след това, човечеството присяда на камък като 
Мислителя на РоденCLX, заобиколено от разрушенията и хаоса, породени от 
реалистичните игри и започва да чертае идеалистични проекти, в основата на 
които е изключването на войната от международните отношения. 
 Идеализмът в най-голяма степен се свързва с името на великия 
германски философ Имануел Кант (Immanuel Kant, 1724—1804) и неговата 
епохално значима творба „Към вечния мир”381, очертала пътя на човечеството 
към свят, свободен от разрушителни конфликти, свят на Вечен мир (Ewiger 
Frieden). Кант смята, че процесът на моралното усъвършенстване на 
човечеството може да го приближи до вечния мир, то ще развие у човека 
чувство на космополитически морал, т.е. изразявайки се на съвременен език, 
ще създаде усещане за морално-политическо единство на световната 
общност382. Или както той твърди „Политическите максими [...] трябва да 
изхождат не от благополучието и щастието на всяка държава, очаквани от 
тяхното съблюдаване; следователно, не от целта, която си поставя всяка от 
тези държави (т.е. не от тяхното желание) като висш (емпиричен) принцип на 
държавната мъдрост, а от чистото понятие за правния дълг (от задължението, 
принципът на който е даден a prioriCLXI от чистия разум” 383. 
 Според някои историци, идеята за Вечен мир била за първи път 
формулирана от Максимилиан дьо Бетюн, херцог дьо Сюли (Maximilien de 

 
CLX Огюст Роден (Auguste Rodin, 1840—1917) — знаменит френски скулптор; „Мислителят” (Le Penseur, 1888) е една от 
великите негови скулптури. 
CLXI A priori — независимо от опита, от фактите; предварително; преди опита и независимо от него (лат.). 
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Béthune, Duke of Sully, 1560—1641) като предложение до крал Анри IVCLXII, 
съдържащо план за създаване на „християнска република” — конфедерация от 
християнските народи на Европа. Този план е изложен в последния том от 
мемоарите на херцог дьо Сюли (1634). 
 Идеята е развита от абат Шарл де Сен-Пиер (L'abate Charles de Saint-
Pierre, 1658—1743) през 1713 г. в „Проект за установяване на вечен мир в 
Европа” (Projet pour rendre la paix perpétuelle en Europe), който е представен на 
Утрехтския конгрес (1713)CLXIII,384. 
 В същата насока творят такива личности като Емерик Крюсе (Emeric 
Cruce, 1590—1648), Уилям Пен (William Penn, 1644—1718), Жан-Жак Русо, 
Имануел Кант, Джереми Бентъм (Jeremy Bentham, 1748—1832), Уилям Лед 
(William Ladd, 1778—1841). Теоретиците на „вечния мир” се стремят към 
някаква форма на наддържавно обединение, което да хармонизира интересите 
на различните народи, за да се избегнат войните между тях. За това е 
необходимо всяка държава частично да се откаже от своя суверенитет, защото 
само така може да се намери пространство за мирно регулиране на 
конфликтите, в противен случай, ако всеки държи на своя пълен и непроменим 
суверенитет, не съществува възможност различните интереси и потребности от 
сигурност да бъдат удовлетворени в приемлива степен. За да се защитава 
общността от външни нападения и вътрешни конфликти, всяка от държавите 
трябва да делегира на наддържавното образувание въоръжените си сили или 
съществена част от тях385. 
 
 Съпоставка на основните възгледи и подходи на двете школи 
 Реалистите са хобсианци (по Томас Хобс), т.е., както споменах по-горе, 
те виждат „света като разделен между добро и зло; между приятели и врагове”, 
свят на Хобс („война на всички против всички”386), в който силата е основен 
регулатор на йерархии и отношения.  
 Идеалистите са кантианци (по Имануел Кант) — те обръщат гръб на 
силата, движат се към общност на закони и правила, към транснационален 
диалог и сътрудничество, към постисторическия рай на „Вечен мир” и 
относителен просперитет. Изповядват мирното регулиране на споровете и се 
позовават на международното право387. 
 Реалистите смятат, че човешката природа е несъвършена, в нея има 
много агресия, егоизъм, упование на силата, желание за власт над другите. 
Това важи, разбира се, и за държавите, което означава, че конфликтите не 
могат да бъдат елиминирани и винаги са били и ще бъдат неизменен спътник 
на междучовешките и международните отношения. Ето защо, според 
реалистите, основната задача на външната политика и политиката за сигурност 
и отбрана е да хуманизира конфликтите, да ги прави по-малко кръвопролитни и 
разрушителни, „да намали безсмислените страдания, да смекчи жестокостите, 
не налагани от военна необходимост, да защити по време на война правата на 
човека, да обуздае стремежа на воюващите страни с всички възможни средства 
да сломят неприятелските войски”388. В духа на тезата на френския философ и 
държавен строител Шарл дьо Монтескьо (Charles de Montesquieu, 1689—1755): 

 
CLXII Анри IV (Henri IV, 1553—1610) — крал на Франция в периода 1589—1610 г. 
CLXIII Утрехтски конгрес, състоял се в периода април—май 1713 г. в холандския град Утрехт. Завършва с подписването 
на Утрехтския мирен договор, който слага край на Войната за испанското наследство (1710—1714). Подписан е, от една 
страна, от Франция и Испания, а от друга — от Великобритания, Холандската република, Свещената Римска империя, 
Португалия и Савоя (Savoie) — историческа област в югоизточна Франция, известно време съществува като 
самостоятелно херцогство, от 1860 г. е в състава на Франция). 
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„Основното начало на международното право естествено се състои в това, че 
народите са длъжни да правят по време на мир колкото се може повече добро, 
а по време на война — колкото се може по-малко зло”. 
 Идеалистите на свой ред смятат, че наличието на конфликти е следствие 
преди всичко от незрялостта на човечеството, но с неговото развитие и 
хуманизиране, постепенно ще става възможно да възникне и да се утвърди 
универсален морал, в рамките и съгласно принципите на който конфликтите ще 
се решават по мирен начин. Тази тяхна идея (надежда, илюзия ?) е предадена 
много добре от германския социолог от еврейски произход Норберт ЕлиасCLXIV: 
„Едва когато междудържавните и вътрешнодържавни напрежения се разрешат 
и се преодолеят, ние с по-голямо право ще кажем, че сме цивилизовани [...]. 
Едва когато структурата на междучовешките отношения бъде изградена по този 
начин, когато сътрудничеството между хората, представляващо основа за 
съществуването на всеки отделен човек, ще функционира така, че за всички, 
работещи ръка за ръка във веригата с многобройни брънки на общите задачи, 
най-малкото е възможно да намерят това равновесие, едва когато хората с по-
голямо право ще могат да кажат за себе си, че са цивилизовани. Дотогава в 
най-добрия случай те се намират в процес на цивилизация. Дотогава те 
непрекъснато ще трябва да си казват: „Цивилизацията все още не е 
приключила. Тя едва сега се осъществява”389. 
 Подходите на реалистите и идеалистите са различни390. Според първите 
трябва да се ограничат последствията от прилагането на силата, а според 
вторите — да се ограничат възможностите за прилагане на силата. 
 Реалистите творят закони, които да намаляват размаха и последиците 
от конфликтите, да поставят конфликта под контрол, да направят изхода от 
него по-справедлив. Това става, като се приемат конвенции и закони, които от 
една страна изваждат от арсенала на войната определени типове въоръжения 
(т.нар. Хагско международно хуманитарно право), а от друга страна 
изваждат от възможните жертви на войната определени категории хора — 
болни, старци, майки с деца, медицински персонал, религиозни дейци; 
жизненоважни обекти — болници, училища, религиозни храмове; обекти на 
критичната инфраструктура — язовирни стени, ядрени електроцентрали 
(т.е. нар. Женевско международно хуманитарно право). 
 Изброените по-долу международни документи са примери за 
нормативното съдържание на Хагското международно хуманитарно право: 

▪ Петербургска декларация за отмяна на употребата на експлозивни 
и запалителни куршуми (1868); 
▪ Женевски протокол за забрана да се прилагат по време на война 
задушливи, отровни или други подобни газове и бактериологични 
средства за война (1925 г.). 
▪ Договор за забрана на опитите с ядрено оръжие в атмосферата, в 
космическото пространство и под водата (1963 г.); 
▪ Договор за неразпространение на ядреното оръжие (1968 г.); 
▪ Конвенция за забраната да се разработват, произвеждат и 
натрупват запаси от бактериологично (биологическо) и токсично оръжие 
и за тяхното унищожаване (1972 г.); 

 
CLXIV Норберт Елиас (Norbert Elias, 1897—1990) — германски социолог от еврейски произход, емигрирал през Франция 
във Великобритания, за да спаси от нацисткия режим. Неговата майка-вероятно е била убита през 1941 г. в концлагера 
на смъртта в Освиенцим—Аушвиц (пол. Oświęcim, нем. Auschwitz). На територията на този полски град, превзет на 
04.09.1939 г. от фашистките войски, е бил създаден концентрационен лагер, където са избити най-много пленници, като 
90% от тях са евреи. Освиенцим—Аушвиц е освободен и окупиран от съветските войски на 27.01.1945. 
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▪ Конвенция за забрана или ограничаване употребата на конкретни 
видове конвенционално оръжие, които могат да нанесат огромни щети 
или имат масово действие (1980) — Протокол за неоткриваемите 
шрапнели (Протокол I); Протокол за забрана или ограничаване 
използването на мини, мини капани и други устройства (Протокол II); 
Протокол за забрана или ограничаване на използването на запалително 
оръжие (Протокол III)”391; 
▪ Конвенция за забрана на разработването, производството, 
натрупването и прилагането на химическо оръжие и неговото 
унищожение (1993); 
▪ Конвенция за забрана на употребата, натрупването на запаси, 
производството и предаването на противопехотните мини (1997). 
Основното съдържание на Женевското международно хуманитарно 

право представляват т.нар. Четири Женевски конвенции от 1949 г. и Два 
допълнителни протокола от 1977 г.: 

▪ Конвенция за подобряване участта на ранените и болните от 
състава на действащите въоръжени сили (приета през 1864 г., изменена 
и допълнена през 1906 г., 1929 г. и 1949 г.); 
▪ Конвенция за подобряване участта на ранните, болните и 
претърпелите корабокрушение от състава на военноморските сили 
(приета през 1899, изменена и допълнена през 1907 и 1949 г.); 
▪ Конвенция относно третирането на военнопленниците (приета през 
1929, изменена и допълнена през 1949 г.); 
▪ Конвенция относно защитата на гражданските лица по време на 
война (приета през 1949 г.); 
▪ Първи допълнителен протокол относно защитата на жертвите на 
международни въоръжени конфликти; 
▪ Втори допълнителен протокол относно защитата на жертвите от 
въоръжени конфликти с немеждународен характер. 

 Идеалистите изграждат институции, които да представляват форуми 
за мирно разрешаване на конфликтите и за изключване на войната от 
отношенията между държавите. Тези институции са структурната опора на 
колективен световен ред, който чрез тях се самоподдържа и постепенно 
изключва силата като инструмент на международните отношения. 
 Идеалистични проекти са Обществото на народите (Лига на нациите), 
създадено през 1919 г. след края на Първата световна война (1914—1918) и 
Организацията на обединените нации, създадена през 1945 г., след края на 
Втората световна война (1939—1945). Идеалистичен проект е европейската 
архитектура от организации, в основата на която са Европейските общности, 
чието начало е положено от бащите — основатели на обединяваща се Европа 
Жан Моне (Jean Monnet, 1988—1979) и Робер Шуман (Robert Schuman, 1886—
1963). Те са си дали сметка, че Европа, в която всяка нация преследва своите 
интереси, постоянно се оказва въвлечена в опустошителни конфликти и войни, 
а през ХХ век тя става причинител и огнище на две опустошителни световни 
войни. Затова трябва да се търси друга философска и практическа рамка, в 
която различните европейски държави да защитава по най-добър начин своите 
интереси и потребностите си от сигурност. И те намират магическата формула, 
чиято основа е идеалистична — създаване на такова обединение, при което 
всяка държава ще отстъпи част от своите интереси и сигурност, за да защити 
най-много от тях и в най-голяма степен! 
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 Понякога се шегуват, че европейската архитектура от институции била 
твърде голяма, че това са не съуправляващи, взаимодействащи си, взаимно 
обвързани  (interlocking), a взаимно блокиращи се (interblocking instututions), че в 
нея имало едва ли не институции за определяне на дължината на банана и 
диаметъра на портокала. Но дори и най-скъпият мир е по-евтин и от най-
евтината война. Щом възникне проблем, вместо той да бъде решаван на 
бойното поле, по-добре да се създаде институция (или да се използва вече 
съществуваща такава), където страните в конфликта да седнат и да преговарят 
помежду си, да търсят мирно разрешаване на този конфликт. Така се изработва 
чувство за общност и съпричастност, формира се култура на съвместно 
търсене на общи и взаимноизгодни, работещи и устойчиви решения. 
 
 Други двойки понятия в изучаването на политиката за сигурност 
 Поставяйки в центъра на анализа сигурността, могат да се дефинират 
още две двойки понятия, свързани с подходите за нейното изучаване: 
изолационизъм—интервенционизъм и пацифизъм—милитаризъм. 
  

Изолационизъм—Интервенционизъм 
 Изолационизмът е политика за сигурност, при която системата 
(държавата) е удовлетворена от собствената си сигурност и се стреми да я 
увеличава, като ограничава контактите си с външния свят (минимум 
геополитическо присъствие), за да не си внесе (имплантира) от неговата 
несигурност. Системата сочи нормите, принципите и ценностите, които й 
гарантират висока степен на сигурност и просперитет, като образец и пример 
на другите, за да ги стимулира чрез следването им и те да увеличават своята 
сигурност и просперитет. При тази политика се засилва влиянието, за сметка на 
въздействието. 
 По-скоро като метафора, а не толкова и не само като конкретна 
илюстрация на изолационизма е описанието, което Хенри Кисинджър дава в 
своя must read шедьовър „Дипломацията” (Diplomacy) на едното от двете 
противоположни отношения на САЩ към външната политика —  Америка като 
фар на демокрацията: „Америка служи най-добре на своите ценности, 
усъвършенствайки демокрацията у дома си, като по този начин се превръща в 
пътеводен фар за останалата част на човечеството” 392. 
 Интервенционизмът  е политика за сигурност, при която системата 
(държавата)  се стреми да увеличава собствената си сигурност чрез 
повишаване на сигурността на заобикалящия я свят (максимум геополитическо 
въздействие), като му изнася (трансплантира) сигурност. Системата налага на 
другите нормите, принципите и ценностите, които й гарантират висока степен 
на сигурност и просперитет, за да ги стимулира чрез изповядването им и те да 
увеличават своята сигурност и просперитет. При тази политика се засилва 
въздействието, за сметка на влиянието. 
 Отново цитирайки Хенри Кисинджър, ще илюстрирам интервенционизма 
с втория подход на САЩ към външната политика — Америка като 
кръстоносец на демокрацията: „ценностите на Америка й налагат 
задължението да ги разпространява с кръстоносни походи по света”393. 
 Не бива да се бъркат изолационизъм (политика за сигурност) и затворено 
общество (характеристика на режима). Едно отворено общество може да води 
политика на изолационизъм, а едно затворено общество — политика на 
интервенционизъм. Освен това една и съща държава може да провежда 
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едновременно политика на изолационизъм към един регион на света и 
политика на интервенционизъм към друг. 
  

Пацифизъм— Милитаризъм 
 Пацифизмът е политика за сигурност, при която системата 
абсолютизира мира за сметка на войната. Тя поставя на преден план в 
регулиране на конфликта стремежа към помирение, защото смята мира, 
ненасилието, като най-ефективното средство за преодоляване на 
противоречията и защита на интересите. Основен критерий за нея е не 
военният потенциал, а декларираните принципи на опонента. Главното е 
мирното разрешаване на спора, всичко друго — морал, принципи, чест — има 
по-малко значение, защото няма нищо по-важно от човешкия живот и затова и 
един убит е твърде висока цена за победата. 
 Следователно в съгласие с доктрината на пацифизма, войната е напълно 
неприемлива в морално отношение394. Пацифизмът има най-дълбоки корени 
сред интелигенцията и духовенството, но не рядко и сред настроени 
космополитично кръгове със силно присъствие в политическия елит. 
 Милитаризмът е политика на сигурност, при която системата 
абсолютизира войната за сметка на мира. Тя поставя на преден план в 
регулиране на конфликта военната мощ, защото смята войната, насилието, 
като най-ефективното средство за преодоляване на противоречията и защита 
на интересите. Основен критерий за нея са не декларираните принципи, а 
военният потенциал на опонента. Главното е военното разрешаване на спора, 
всичко друго — морал, принципи, чест — има по-малко значение, защото няма 
нищо по-важно от националните интереси и затова и хиляди убити не са твърде 
висока цена за победата. 
 Според милитаристите войната променя хората и ги прави такива, 
каквито преди това не са били и без нея не биха могли да бъдат. Войната прави 
от мъжете Мъже. Тя превръща масата от индивиди или членове на една или 
друга социална група в единно общество, обединява хората давайки им обща 
цел395. Милитаризмът има най-дълбоки корени сред военните и специалистите 
от военно-промишления комплекс, но не рядко и сред настроени крайно 
националистически кръгове със силно присъствие в политическия елит. 
 Не бива да се смята, че една държава, изповядваща пацифизъм, е без 
армия, както и че една държава, изповядваща милитаризъм, е задължително 
милитаристична държава. 
 Милитаристите се различават от реалистите най-вече по това, че за тях 
конфликтът е целта, докато за реалистите той е средство. Това основно 
различие между тях прави от една страна милитаристите много по-склонни да 
влязат във война от реалистите — винаги, когато според милитаристите 
обществото трябва да се справя с някакви сериозни проблеми или има 
сериозен опонент (противник, враг), те са готови да прибягнат към войната като 
универсалното решение на проблемите и най-достоен отговор спрямо 
опонента. От друга страна, милитаристите винаги говорят за войната от гледна 
точка на нейните добродетели и служенето й на някаква висша цел — т.е. те я 
поставят в сферата на етиката, докато реалистите разглеждат войната като 
инструмент и я поставят в сферата на прагматиката396.  
 Аналогично може да се каже, че пацифистите се различават от 
идеалистите най-вече по това, че за тях сътрудничеството е целта, докато за 
идеалистите то е средство. Това основно различие между тях прави от една 
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страна пацифистите много по-склонни да търсят мирни преговори от 
идеалистите — винаги, каквито и проблеми да има едно общество, колкото и 
тежки да са тези проблеми или пък обществото има сериозен опонент 
(противник, враг), те незабавно са готови да търсят мира, мирните преговори 
като универсалното решение на проблемите и единствено възможен способ за 
общуване с опонента. От друга страна, пацифистите винаги говорят за мирното 
разрешаване на конфликтите от гледна точка на главните принципи на 
междучовешките и международните отношения и на висшите цели към които 
трябва да се стреми човешката цивилизация — т.е. те поставят мира и мирните 
средства за разрешаване на конфликтите в сферата на етиката, докато 
идеалистите разглеждат мира, мирното разрешаване на конфликтите като 
инструмент и ги поставят в сферата на прагматиката397.  
 
 След изясняването на най-важните концептуални принципи и практически 
ориентири на двете основни школи в науката за сигурността, мога да продължа 
своето изследване с разглеждането на допълнителни за сигурността понятия, 
които разкриват нейната удивителна природа и пряката й връзка с живата 
материя, със социалните системи и с индивидуалната психика. Макар и 
допълнителни, тези понятия са изключително тясно свързани със сигурността. 
Именно та тях е посветена следващата глава. 
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ПЕТА ГЛАВА 
Допълнителни понятия и релации, свързани със сигурността 

 
 
 

Затруднението е как да пожертваме от свободата само 
толкова малко, колкото е необходимо, за стане болката от 
несигурността поносима — да може да се живее с нея. 

Зигмунт Бауман, „Живот във фрагменти” 

 
 
 
 Със сигурността са свързани или влизат във взаимоотношение с нея 
редица други много съществени понятия и релации — „Общности за сигурност”, 
„Отбрана и Сигурност”, „Мир и Сигурност” „Несигурност и Страх”, „Избягване на 
сигурността”, „Държава и Сигурност”, „Демокрация и Сигурност” Те не само 
допълват нашите знания за сигурността, но ни помагат да се докоснем до някои 
други удивителни и не подозирани нейни особености, с които тя се разкрива 
пред нас още по-удвителна и многостранна. 
 
 Общности за сигурност 
 Този клас от понятия не попада така, както заслужава и както би 
трябвало да бъде, в центъра на вниманието на българските изследователи, 
макар че е пряко свързан с насъщни проблеми на нашата външна политика и 
политика за сигурност. Общностите за сигурност извън всякакво съмнение са 
неподценимо важни за изучаването на сигурността, особено в нейните 
регионални и интеграционни измерения398. 
 Ключовият референтен конструкт „security community” (общност за 
сигурност) е предложен в началото на 50-те години на ХХ век от Ричард ван 
Вагенен (Richard van Wagenen, 1912—2003). Той е детайлно анализиран и 
наложен като базисно понятие в теорията на международните отношения през 
1954 г. от Карл Дойч и седем негови колеги от Масачузетския технологичен 
институт (знаменития Massachusetts Institute of Technology, MIT)399,400. Според 
тях успешната интеграция изисква чувство за общност, „we-feeling”, включващо 
взаимна симпатия, уважение, доверие и лоялност между интегриращите се, 
най-малкото частична общност в понятията, възприятията и интересите, 
двупосочна успешна предвидимост на поведението, съвместни действия в 
съгласие с това поведение. Накратко, изграждането на общността е 
непрекъснат динамичен процес на споделено внимание, комуникация, 
разбиране на нуждите и отзивчивост при изработването и вземането на 
решения401. 
 Карл Дойч и колегите му посочват, че „общност за сигурност е група от 
хора, които са се интегрирали”. Под „интегриране” се подразбира 
придобиването на чувство за общност, както и на институции и практики, които 
са достатъчно силни и широко разпространени, за да осигурят за дълъг период 
от време надеждни предвиждания за мирна промяна сред техните народи. 
„Чувство за общност”, поясняват авторите, е убеждението на [част от] 
индивидите в групата, че те са се споразумели поне по една точка — че техните 
общи социални проблеми трябва и ще бъдат решавани чрез процеси на „мирна 
промяна”402. Следователно, в началото понятието „общност за сигурност” е 
било свързано с разбирането за интегрирана общност (на практика регионално 
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образувание) от държави, които са изключили силата от своите отношения и са 
се договорили, че ще уреждат споровете помежду си със средства, различни от 
война403. 
 Карл Дойч разглежда два типа общности за сигурност — амалгамни и 
плуралистични. 
 Амалгамните общности за сигурност се изграждат чрез формално 
сливане на две или повече преди това независими единици в едно и единно, 
по-голямо политическо цяло, с някакъв тип общо (унитарно или федерално) 
правителство. Крал Дойч дава пример със САЩ, където определен брой 
първоначално независими щати са се слели в единен съюз с един висш и 
ситуиран над всички щати център за вземане на решения404. Основната цел за 
интеграцията на амалгамните общности за сигурност е „не само запазването на 
мира между интегрираните политически единици, но и придобиването на по-
голяма сила изобщо или на специални цели, или на обща ролева идентичност, 
или на някакво съчетание от тях”405,406. 
 С други думи, може да се каже, че в амалгамните общности за сигурност 
отделните единици, макар и запазвайки някои елементи от собствените 
системи за сигурност, изграждат съвместна система за сигурност в рамките на 
общността, като нейните институции за планиране, управление и контрол стоят 
над всички членуващи държави и поемат изцяло гаранциите за индивидуалната 
сигурност на всяка една от тях. САЩ действително са пример за такава 
общност — на своите щати. Донякъде това важеше и за Варшавския договор, 
макар че доброволността на участието в него може да се оспорва. Доктрината 
БрежневCLXV (доктрината на социалистическия интернационализъм и 
ограничения суверенитетCLXVI) не даваше обективни критерии за заплахи за 
сигурността на отделните държави членки. Би могло да се очаква, че в своята 
постепенна еволюция Европейският съюз ще еволюира все повече към една 
амалгамна общност за сигурност. 
 Плуралистичните общности за сигурност са относително по-
постижими и в немалка степен напълно достатъчни, ако основната цел на 
интеграцията е мирът. Такива общности могат да се изградят и поддържат по-
лесно, защото в тях отделните държави съхраняват своята независимост и 
политическата си автономия, а техните правителства запазват своята 
юридическа самостоятелност и независимост. Следователно те са 
предпочитано средство за запазване на мира между съставящите ги единици. 
Карл Дойч дава пример за плуралистична общност за сигурност с общата 
територия на САЩ и Канада — две отделни управляеми единици образуват 
общност за сигурност, без да се сливат в едно цяло407.  
 Както посочва Холгер Мьолдер (Holger Mölder), плуралистичните 
общности за сигурност се сформират на базата на: споделени либерално-
демократични ценности; комплексна взаимозависимост на държавите членки; 
принципи на демократичния мир; стратегия на партньорство и споразумения за 
кооперативна сигурност; колективна отбрана и колективни механизми за 
сигурност в кризисни ситуации. Ето защо те в много голяма степен отговарят на 

 
CLXV Леонид Брежнев (1907—1982, фактически ръководител на Съветския съюз като първи секретар на ЦК на КПСС в 
1964—1966 г. и генерален секретар на ЦК на КПСС в периода 1966—1982 г.). 
CLXVI Доктрина на социалистическия интернационализъм и ограничения суверенитет — под камуфлажа на принципа за 
„социалистическата солидарност”, следващ от разбирането, че „посегателството срещу социализма в една отделно 
взета социалистическа държава е посегателство срещу социалистическата система като цяло”, СССР бе провъзгласил 
правото си да оказва, заедно със своите сателити от Варшавския договор, „братска помощ” на всяка социалистическа 
страна, която се отклонява недопустимо от определения от съветската идеология единствено правилен път на 
развитие и с това застрашава „делото на мира и социализма”. 
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Кантовия модел за мирен съюз, основан върху принципите на демократичния 
мир408. 
 Карл Дойч смята, че и в двата типа общности за сигурност (амалгамните 
и плуралистичните) трябва да има известна форма на институционализация — 
от много хлабава връзка (Съвещанието за сигурност и сътрудничество в 
ЕвропаCLXVII, през 70—80-те години на ХХ век) до силно развита мрежа от 
институции (Европейският съюз). Съществена характеристика на общностите за 
сигурност, както от първия, така и от втория тип е, че изграждащите ги държави 
не просто няма да използват войната или заплахата за война като средство за 
разрешаване на техните противоречия, но няма и да се подготвят за война 
спрямо другите държави членки 409. 
 В плуралистичните общности за сигурност отделните единици запазват в 
много голяма степен самостоятелността на националните системи за 
сигурност. В същото време те прехвърлят немалка част от функциите по 
гарантирането на своята сигурност към системата за сигурност на Общността и 
към нейните институции за планиране, управление и контрол. В тези 
институции всички държави (поне на теория) участват на равноправни начала и 
могат да защитават интересите си. Като пример за такава общност може да се 
посочи НАТО. 
 Амалгамните общности за сигурност приличат на тъкан, на платно, от 
което където и каквото парченце да се отреже, от гледна точка на сигурността, 
то ще бъде едно и също, сравнително хомогенно, съдържащо напълно 
свойствата на цялото (Тенеси и Джорджия). При плуралистичните общности за 
сигурност всяко едно отрязано от платното парче, си има своя собствена 
идентичност в сигурността, а в случай че се скъса връзката с центъра или се 
наложи, може да мине на функциониране в автономен режим (Турция и 
Гърция). 
 Плуралистичните общности са като суровото яйце — макар и в едно 
цяло, те са с отличими белтък и жълтък. Амалгамните са като разбитото за 
омлет яйце. 
 Както бе посочено по-горе, между участниците в общностите за сигурност 
в една или друга степен се изработва чувството и силата „Ние” (We-power), 
вместо „Аз и Ти” (Me and You), което лесно би могло да прерасне в „Аз срещу 
Теб” (Me against You). Изграждането на We-power е базисна задача за 
държавите от общността, ако по пътя на това изграждане има прекалено много 
препятствия, свързани с исторически страхове, нагласи, стереотипи, с намеса 
на външни фактори и сили, това може да компрометира изграждането на 
общността. За стабилността на общността и перспективите пред нея може да 
се съди именно по нивото на развитата We-power. 
 Мнозина автори смятат, че понастоящем повечето общности за сигурност 
са плуралистични както от теоретична, така и от емпирична гледна точка и е 
трудно да се предположи, че те биха могли да достигнат степен на интеграция, 
която да ги трансформира в амалгамни. За тази цел са нужни продължителна 
еволюция и качествено различен световен ред, с много по-модерна, дори 
постмодерна институционална архитектура за сигурност, когато в много по-
малка степен военната сила ще бъде регулиращ фактор в международните 
отношения. Нерядко в анализите може да се срещнат и твърдения, че Карл 

 
CLXVII Съвещание по сигурност и сътрудничество в Европа (СССЕ) — създадено през 70-80-те години на ХХ век като 
многостранен форум за диалог и преговори между Запад и Изтока; предтеча на днешната Организация за 
сътрудничество и сигурност в Европа (ОССЕ) общоевропейски орган, който се състои от 56 държави от Европа, бившия 
Съветски съюз, САЩ и Канада. 
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Дойч при своето разделяне на общностите за сигурност на две групи, отделя 
прекомерно внимание на дихотомии (присъщи на периода на Студената война), 
като „национално—интернационално”, „вътрешен—външен”, „йерархия—
анархия”, и приписва тези характеристики съответно на амалгамността и 
плуралистичността410. 
 Може да се обобщи, че най-съществените, „задължителни” черти и 
свойства на всяка общност за сигурност са:  
 (1) интегритет; 
 (2) споделена сигурност;  
 (3) чувство на сплотеност; 
 (4) готовност за съвместно отстояване на интересите;  

(5) договореност, че всички спорове между участниците в нея ще се 
решават единствено с мирни средства и преговори;  
(6) наличие на механизми, институции и традиции за преодоляване на 
заплахите, споровете и конфликтите.  

 Повече от четири десетилетия след знаменитото изследване на Карл 
Дойч и неговите колеги, в самия край на ХХ век Еманюел Адлер (Emanuel Adler) 
и Майкъл Барнет (Michael Barnett) изтупват праха от понятието „общност за 
сигурност”, връщат го на сцената на теорията за международните отношения и 
го доразвиват. Те се отказват от идеята за амалгамните общности за сигурност. 
Според тях общност за сигурност е „транснационален регион, състоящ се от 
суверенни държави, чиито народи запазват надеждни предвиждания за мирна 
промяна”411. Те придават особено значение на релационния характер на 
общността, като загатват за процеса на социално взаимодействие, обучение и 
изграждане на навици, допринасящ за създаването на адекватни предвиждания 
(предвиждания, които обикновено са изградени от тълкувания на онова, което 
се е случило в миналото при подобни ситуации), и на по-висока степен на 
надеждност. 
 Еманюел Адлер и Майкъл Барнет смятат, че първото условие, на което 
са длъжни да отговарят едни държави, за да бъдат част от общност за 
сигурност, е свързано със споделени идентичности, ценности и значения. Това 
чувство те наричат „чувство за „we-ness” (то е по-силно от споменатото по-
горе „we-filling”). Съвкупността от общи идеи трябва не само да бъде приета от 
всички, но и да бъде трансформирана в поведение, при това както на 
международно, така и на вътрешно равнище. Второто условие е, че 
държавите в общността имат разнообразни и преки взаимоотношения, 
техните взаимодействия възникват не индиректно и само в специфични и 
изолирани области, а по-скоро в някаква форма на контакти „лице в лице”. И 
третото условие е, че общностите демонстрират реципрочност, която 
изразява определена степен на дългосрочен интерес и по всяка вероятност 
дори на алтруизъм. Тези условия (характеристики) могат да съществуват на 
всяко ниво на социална абстракция — от локално до транснационално. Но 
изискването общностите да бъдат конституирани чрез преки контакти прави 
много по-трудно изграждането на транснационални, отколкото на локални 
общности412,413,414. 
 Вместо въведените от Карл Дойч амалгамни и плуралистични общности 
за сигурност Адлер и Барнет разглеждат слабо (хлабаво) свързани и силно 
(плътно) свързани общности за сигурност. Слабосвързани (loosely-coupled) 
са тези общности, при които държавите запазват надеждни предвиждания за 
мирна промяна и нищо повече. Силносвързаните (tightly-coupled) общности, 
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освен присъщата и системно определяща за слабосвързаните общности черта 
за запазване на надеждни предвиждания за мирна промяна, имат известна 
степен на взаимна помощ, от една страна, и обща рамка за управление, от 
друга страна.  
 И накрая, Адлер и Барнет говорят за влиянието, което членството в 
общност за сигурност оказва върху поведението на държавата. Държавите 
членки търсят легитимация за своите действия от общността, 
оправдавайки ги с изискванията на общностните норми. Особено в 
силносвързаните общности за сигурност идентичността на държавата вече се 
определя от членството й в тази общност, от ценностите и нормите „Ние”, от 
ресурсите и стратегиите, които „Ние” използваме, за да ги отстоим, от начина, 
по който „Ние” кара „Нас” да действаме. Атмосферата и културата „Ние” помага 
да се изясни кои са „Те”, какво „Те” планират да правят и дали „Те” 
представляват проблем за „Нас”415. 
 Бари Бузан, Оле Уевер и Яп де Вилде се опитват да преодолеят 
известната схематичност и ограниченост на понятието „общност за сигурност”, 
като се базират на теоретическия и подкрепен с геополитически аргументи 
извод, че повечето държави провеждат политиката си за сигурност и 
разполагат своите стратегически ориентири и приоритети по-скоро в рамките на 
своя регион, отколкото в някакъв по-широк, да не говорим за глобален, 
контекст. Това е така, защото за тях заплахите към сигурността им се свързват 
с държавите в непосредствена близост до тях, а не толкова с отдалечените 
велики сили, т.е. преплитането на проблемите на сигурността в рамките на 
техния регион е много по-силно, отколкото извън него. Тези регионални 
особености са резултат от исторически наслагания и недоверия, стереотипи и 
предубеждения, приятелства и вражди, но и от актуалното разпределение на 
силите между държавите. Ето защо гореспоменатите учени въвеждат 
понятието „комплекс за сигурност”, като регионално базиран, локално 
групиран клъстер от държави, чиито главни схващания и тревоги за сигурността 
са толкова тясно свързани, че проблемите на националната сигурност на всяка 
една от тези държави не могат да бъдат логично анализирани и разрешавани 
отделно от проблемите на останалите държави416.  
 Терминът „комплекс за сигурност”, въведен от Бари Бузан, Оле Уевер и 
Яп де Вилде, много бързо става класически за международните отношения 
референтен обект, който служи за характеризиране и изследване на 
регионални подсистеми от държави като обекти на анализ по отношение на 
сигурността, а също така отчита присъщите на съответния регион особености, 
подчертаващи неговата известна автономност и уникалност. С въвеждането на 
този термин вниманието се насочва към често подценяваните и нерядко 
изпълнени с мнителност, предубеждения и стереотипи проблеми на 
регионалната сигурност, което се налага, за да не се разтваря всичко само в 
глобалното „системно равнище” и да се даде възможност за сравнителни 
изследвания между регионите. Освен това с края на Студената война нарасна 
взаимообвързаността между държавите и регионите, а на преден план 
излязоха регионалните и локалните кризи и конфликти на етническа, 
религиозна и социална основа. За да съществува реално регионалният 
комплекс за сигурност като подструктура на международната система и за да 
изпълнява ефективно своето предназначение, е необходимо по отношение на 
сигурността да съществува определена взаимна зависимост между държавите 



 184 

в комплекса и в същото време да е налице известно безразличие между 
държавите от комплекса и съседните държави417. 
 Класическите (т.е. съставени от държави) комплекси за сигурност се 
определят в дискурса на силовата политика (т.е. разглеждат преди всичко 
политическите и военните проблеми на сигурността) и имат следните 
характеристики: 

▪ състоят се от две или повече държави; 
▪ тези държави представляват географски кохерентноCLXVIII групиране; 
▪  отношенията между тези държави са определени от взаимна зависимост 

в сферата на сигурността, която може да бъде или позитивна, или 
негативна, но е значително по-силна помежду им, отколкото между тях и 
държавите извън комплекса; 

▪ структурата на взаимната зависимост в сигурността трябва да бъде 
дълбока и продължителна (т.е. много повече от еднократно 
взаимодействие), макар и не перманентна418. 

 Възприятията по отношение на сигурността на отделните държави от 
комплекса за сигурност и взаимодействията между тези държави определят 
динамиката и структурата на този комплекс. Историческите факти и 
изучаваните конкретни случаи (case studies) показват, че комплексите за 
сигурност са трайни, но не постоянни, елементи на международната система419. 
 Макар че се говори за „регионален комплекс за сигурност”, акцентът в 
него е не толкова върху региона, колкото върху сигурността, върху чието ниво и 
надеждност на гарантиране оказват влияние следните фактори: 

▪ вътрешните уязвимости на страните в региона, като оказващи 
въздействие на неговата стабилност и върху отношенията между 
държавите;  

▪ отношенията между държавите;  
▪ взаимодействията на региона със съседните региони;  
▪ ролята на великите сили в региона (взаимоотношенията между 

глобалните и регионалните структури за сигурност) 420. 
 Структурата и вътрешната динамика на комплекса за сигурност, както и 
сцеплението на държавите от комплекса, могат да се класифицират в 
зависимост от разпределението на силите между държавите, от тяхната 
взаимозависимост по отношение на сигурността и от характера на техните 
отношения в рамките на този комплекс, т.е. от това дали те се базират на 
приятелство или на враждебност, а също така и от наличието на някакви 
дисциплиниращи ги споразумения и договорености помежду им. От тази гледна 
точка могат да се посочат три типа комплекси за сигурност421: 
 (1) Конфликтни формации, при които взаимната зависимост произтича 
от страха, съперничеството и взаимните възприятия за заплаха. 
 (2) Режими за сигурност, при които държавите все така се разглеждат 
една друга като потенциални заплахи, но са сключили помежду си 
споразумения, гарантиращи тяхната сигурност, за да намалят дилемата за 
сигурността помежду си.  
 (3) Плуралистични общности за сигурност, при които, както бе 
отбелязано по-горе, държавите вече не възнамеряват и не се подготвят да 
използват сила в отношенията помежду си. 
 Постигането на по-тясна интеграция между някои от държавите в 
комплекса за сигурност ще промени съотношението на силите в него и 

 
CLXVIII Кохерентност — свързаност, съгласуваност. 
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съответно неговата структура. Структурата на комплекса за сигурност може да 
се промени и при промяна на отношенията между държавите (сближаване или 
конфронтация), на съотношението на силите (укрепване на едни държави или 
отслабване на други), или на постигнатите договорености (отказ от спазване на 
съществуващите и сключване на нови).  

В зависимост от това дали в комплекса за сигурност протичат процеси, 
при които неговата структура се запазва или в нея има тенденции към 
трансформация, се наблюдават следните четири опции422: 
 (1) запазване на статуквото — промените водят към поддържане или 
слабо увреждане на структурата на комплекса;  
 (2) вътрешна трансформация — промените на структурата стават в 
рамките на територията, заемана от комплекса;  
 (3) външна трансформация — промените в структурата са съпроводени 
от осезаемо свиване или разширяване на територията, включена в границите 
на комплекса, т.е. някои държави напускат комплекса за сигурност или в него 
влизат нови държави;  
 (4) потискане — една или няколко външни сили влизат директно в 
регионалния комплекс, за да потиснат неговата местна динамика на 
сигурността, като тази ситуация е различна от нормалния процес на 
интервенция на велики сили в работите и отношенията на регионалния 
комплекс. 
 До тук се спрях на класическия поглед върху комплекса за сигурност 
като регионално базиран клъстер от държави. Съвременната теория за 
комплекса за сигурност разглежда както други актори, различни от държавите 
(например етноси, фирми, и т.н.), така и други сектори от сигурността, различни 
от политическия и военния (например икономически, социетален и т.н.)423. 
Следователно дефиницията за съвременен „комплекс за сигурност” може 
да се даде, като в дефиницията за класическия „комплекс за сигурност” думата 
„държава” се замени с думата „елемент” (на комплекса), като се има предвид, 
че освен държави, комплексът за сигурност се състои и от други елементи).  
 В такъв случай съвременният „комплекс за сигурност” се определя 
като „група от елементи, чиито главни схващания и тревоги за сигурността са 
толкова тясно свързани, че проблемите на националната сигурност на всеки 
един от тези елементи не могат да бъдат логично анализирани и разрешавани 
отделно от проблемите на останалите елементи”424. Важно е да се разбира, че 
взаимната зависимост по отношение на сигурността е значително по-голяма 
между елементите на комплекса, отколкото между тях и елементите извън него. 
Важно е също така отново да се осъзнава, че тясната взаимна зависимост 
между тези елементи по отношение на сигурността води да възникване на 
отчетлива регионална структура, която се формира от разпределението на 
силата, така и от отношенията, базирани на приятелството и враждебността.  
 Между общностите за сигурност и комплексите за сигурност Холгер 
Мьолдер разглежда като възможни по степен на интегрираност още два модела 
на сътрудничество в постмодерната среда за сигурност в Европа: 
споразумения за кооперативна сигурност и споразумения за колективна 
сигурност425. 
 Споразуменията за кооперативна сигурност са институционализирани 
или неинституционализирани образувания от държави, формирани около 
общностите за сигурност. Тези държави взаимно зависят една от друга чрез 
сътрудничеството в областта на сигурността и отбраната, развивано в рамките 
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на споразумения за кооперативна сигурност, и следователно военните 
конфликти между сътрудничещите си партньори са редки. Партньорите в 
споразумения за кооперативна сигурност нямат същите гаранции за своята 
сигурност, както членовете на общностите за сигурност. Споделянето на общи 
ценности не е първостепенна грижа за кооперативните партньори, но тъй като 
искат мир и стабилност в зоната, те използват мерки на колективната сигурност 
посредством участие в международни операции за умиротворяване и 
сътрудничество както с общностите за сигурност, така също и с други 
кооперативни партньори. 
 Както се вижда, за разлика от общностите за сигурност, при 
споразуменията за кооперативна сигурност споделянето на общи ценности има 
по-малко значение, поради което принципите, върху които се изграждат тези 
споразумения са повече сходни с принципите, присъщи на военните съюзи. 
Както смята Клив Арчър (Clive Archer), при споразуменията за кооперативна 
сигурност сигурността се поддържа чрез консенсус, а акцентът не е толкова в 
идентифицирането на възможния агресор, колкото в идентифицирането на 
проблемите, които могат да доведат държавите до конфликт и след това в 
опитите тези проблеми да бъдат разрешени колективно426. Холгер Мьолдер 
привежда, също така и мнението на Михаел Михалка (Michael Michalka), че 
кооперативната сигурност представлява усилия и дейност на държавите, които 
не са насочени срещу нито една конкретна страна или група от страни, а имат 
за цел да намалят вероятността от възможна война или да се минимизират 
последиците от нея, ако войната избухне 427. 
 Така че главните характеристики на споразуменията за кооперативна 
сигурност могат да бъдат обобщени по следния начин: 

▪ тези споразумения са ориентирани към решаване на проблеми, а не към 
защита от конкретен агресор; 

▪ при изграждането на взаимоотношения за кооперативна сигурност 
общите убеждения са по-важни от общите норми, а общите норми са по-
важни от общата идентичност; 

▪ споразуменията за кооперативна сигурност възникват около общностите 
за сигурност. 

 Споразуменията за колективна сигурност се изграждат на основата на 
една традиция за колективна сигурност, която се корени в стремежа да се 
мисли за интересите, излизащи извън рамките на интересите на нацията и 
нейните съюзници, и да се вземат под внимание интересите на 
международното общество като цяло, ако не в глобален, то поне в регионален 
план. Отличителните белези на тази традиция за колективна сигурност 
включват желанието да се предотврати групирането на силите във враждебни 
лагери и отказ от прокарване на разделителни линии, които биха оставили 
някоя държава извън споразумението. […] Споразуменията за колективна 
сигурност допускат наличието на различни ценности при своите членове. 
Ефектът от колективната сигурност изисква по-разширена среда за сигурност и 
следователно е по-подходящ за една постмодерна система от отношения. С 
други думи, организациите, представляващи споразумения за колективна 
сигурност, свързват всички членки на международната общност в единен 
отговор на агресията,откъдето и да идва тя. Така по принцип заплахата не е 
конкретно идентифицирана, но ако тя се материализира, всички членки на 
организацията трябва да бъдат готови да предприемат колективни действия 



 187 

срещу агресора, независимо дали имат някакъв обвързващ ги съюз с този 
агресор428. 
 Изучаването на консолидирани и интегрирани сдружения от държави, 
изградили в една или друга степен (формални или неформални) системи за 
колективна сигурност (тук става дума за системи за колективна сигурност не по 
класификацията на Холгер Мьолдер, а като обобщено название на различните 
типове обединения на държавите), е необходимо не само от гледна точка на 
теорията на международните отношения, а и от практическа гледна точка — в 
контекста на българското членство в НАТО и ЕС. 
 

Отбрана и Сигурност 
 Отбраната и сигурността все повече се отдалечават една от друга по 
смисъл и съдържание. Отбраната запазва в голяма степен своята същност като 
категория, обвързана със и подчинена на статиката на състоянието на 
защитеност, докато сигурността излиза от корсета на безопасността и 
придобива все повече характеристики, обвързващи я с динамиката на 
процесите на управление на рисковете. В управлението и защитата на 
държавата сигурността е преди всичко приоритет на политиците, а отбраната 
— на военните. Разбира се, самата отбрана вече не е само военен въпрос, тя 
все повече се превръща в политически проблем. Сър Джеймс Еберле (James 
Eberle, адмирал, бивш главнокомандващ британския флот, 1979—1982) пише: 
„Политиката за сигурност преследва политически цели; отбранителната 
политика — военни цели. Сигурността включва процесите на политически 
диалог. Отбраната включва структурата и действието на въоръжената сила. 
Сигурността включва рискове и предизвикателства, които са извън полето на 
военната компетентност. Отбраната в крайна сметка почива върху 
способността на въоръжените сили да вземат връх по време на война”429. 
Отбранителната недостатъчност днес все по-успешно може да се компенсира с 
мерки за укрепване на сигурността.  
 Ако по-рано, в резултат на дългото, противоречиво и изпълнено с много 
конфликти и кризи развитие на държавата военните са били не само основният, 
а на практика и единственият стожер на сигурността на суверенната 
политическа единица (полис, национална държава, империя и т.н.), то сега 
тяхната роля в разрешаването на ключовите, насъщните проблеми на страната 
се свива, те минават в една или друга степен на заден план. Това наистина е 
обективна тенденция, но тя е свързана с екзистенциална и институционална 
драма, понякога достигаща елементите на трагедия, както за военните като 
индивиди и прослойка, така и за Армията — като базисна опора на системата 
за национална сигурност. Защото Армията така е замислена, така е създадена, 
че да бъде в сигурността едновременно и щит, и меч — най-надеждните и 
спасителните; да бъде жизнено необходима и неизменно готова да отстоява 
интересите, суверенитета, независимостта и териториалната цялост на своята 
държава. Армията много трудно може да съществува като само една и на 
практика — вече не най-важната (от гледна точка на ежедневните задачи, но не 
толкова от гледна точка на дългосрочните перспективи и предизвикателства) 
институция в държавата. Затова в повечето демократични държави (особено 
европейските) Армията е на кръстопът, в обърканост и дезориентация, в липса 
на ясна представа как да допринася за сигурността. Много силна е нейната 
вътрешна съпротива срещу това да я използват като инструмент за други цели, 
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като средство за геполитически авантюри и геостратегически заблуди, които 
понякога са при това доста съмнителни... 
 С други думи, дълбоката съдържателна, философска дилема – след като 
отбраната и сигурността все повече се разделят и ако преди сигурността бе 
подчинена на отбраната, а сега отбраната се подчинява на сигурността, каква 
трябва да бъде новата роля на стожера на отбраната – поражда не само силна 
емоционална криза, но и остра концептуална недостатъчност за бъдещето на 
Армията като производител на сигурност, а не само като консуматор на 
ресурси. Намирането на решения на тази ключова дилема на отбраната и 
сигурността е необходимо, защото конюнктурното, все по-краткосрочно 
мислене на политиците, ориентирано към най-близките избори и най-
повърхностните инстинкти на електората, води в редица държави към прикрити 
под патетичното название „реформи”, непрекъснати редуцирания на Армията, с 
което тя е непосредствено застрашена да се превърне от единна и добре 
интегрирана система в сбор от отделни, лошо обвързани и слабо 
синхронизирани звена, неспособни да осъществяват главните задачи, стоящи 
пред една Армия. 
 
 За да изтъкна обаче сложността на току-що повдигнатите проблеми, 
трябва да приведа още някои много принципни и същностно важни 
съображения. 
 По-горе посочих, че един проблем, засягащ сигурността (т.е. security 
problem), става проблем на сигурността, секюритизира се (securitized problem), 
щом вследствие на него възникват качествени промени и обществото не може 
да ги преодолее без структурни трансформации. 
 Проблемите на сигурността са почти винаги екзистенциални, а 
решенията им са най-често политически. Говорейки за  тези проблеми, трябва 
да отчитаме, че те могат да се управляват сравнително успешно и до 
определен момент само докато водят до количествени, и много трудно, когато 
водят до качествени промени. По-долу ще се спра на този въпрос отново, сега 
ще само ще посоча, че един проблем, засягащ сигурността (т.е. security 
problem), става проблем на сигурността, секюритизира се (securitized 
problem), щом вследствие на него възникват качествени промени и обществото 
не може да ги преодолее без структурни трансформации. 
 Националната сигурност се основава на един своеобразен закон: колкото 
в по-голяма криза е една държава, колкото по-нестабилна е тя, толкова повече 
проблеми стават проблеми на сигурността, т.е. секюритизират се. Не всеки 
проблем е задължително проблем на сигурността, но той става такъв тогава и 
от момента, в който не може да бъде овладян без структурни трансформации в 
системата за национална сигурност, в държавата и обществените отношения. 
Сериозни проблеми за България вече се превръщат в проблеми на 
националната сигурност, например изтичането на мозъци, образованието и 
здравеопазването, демографията и бежанците. 
 Всъщност, понятието „секюритизация”430 е въведено от Оле Уевер през 
1995 г., но в малко по-различен контекст. То незабавно става ключово за 
Копенхагенската конструктивистка школа в сигурността и международните 
отношения.   
 Бари Бузан, Оле Уевер и Яп де Вилде разглеждат сигурността като  
дейност, действие, движеща сила, която кара политиката да излезе извън 
установените правила на играта и очертава проблемите като специален тип 
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политика или дори над ежедневната политика. Ето защо те описват  
секюритизацията като по-силна (екстремна) версия на политизацията и я 
определят като успешен речеви акт, „посредством който в рамките на една 
политическа общност се изгражда разбирателство между субектите нещо да 
бъде третирано като екзистенциална заплаха за даден ценен обект и да се 
даде право за призоваване към неотложни и извънредни мерки за справяне със 
заплахата”431. 
 Според Бари Бузан, Оле Уевер и Яп де Вилде всеки един обществен 
проблем може да се разглежда или в сферата на не-политическото (т.е. 
държавата не се занимава с него и той не е тема на обществен дебат или 
политическо решение); или в сферата на политическото (това означава, че 
проблемът е част от публичната политика и изисква управленско решение и 
определени ресурси, а в по-редки случаи някаква друга форма на общностно, 
комунално управление); или се е секюритизирал (т.е. става дума за 
екзистенциална заплаха, изискваща извънредни мерки и действия, които 
излизат извън нормалните граници на политическата процедура)432.  
 Условията за успех на секюритизиращите действия зависят от:  

▪ вътрешната граматическа форма на речевите актове;  
▪ социалните условия, проявяващи се във властовата позиция на 

секюритизиращия се субект — отношението между говорещия и 
аудиторията, а  чрез това и вероятността аудиторията да приеме 
съответните твърдения;  

▪ особеностите на съответните заплахи, които могат да улесняват  или 
затрудняват секюритизацията433. 

 Много важно е какъв е прагът, при който един проблем се секюритизира. 
За него може да се говори като за такъв, но той наистина става такъв само 
когато обществото го разглежда по този начин. Това е условието извънредните 
мерки да бъдат приети като легитимни. Ето защо успешната секюритизация 
има три компонента (стъпки):  
 (1) екзистенциални заплахи; 
 (2) извънредни мерки;  
 (3) въздействия върху междуобщностните и междуинституционалните 
отношения и връзки чрез нарушаване на съществуващите правила434. 
 Твърде съществен момент тук, на който обръща внимание Васил 
Проданов, е, че „ако се предприемат действия за повишаване на сигурността на 
някакъв обект това не означава още, че [той] е заплашен, а че нещо успешно е 
конструирано като съществен проблем”, т.е. възможно е чрез спекулативни 
речеви актове, най-вече на държавниците и политиците, да се подменят едни 
реални проблеми с други, обслужващи тези държавници и политици, да се 
конструират заплахи и проблеми, които водят до секюритизирането им, оттук — 
до необходимостта за извънредни или специални мерки (включително свързани 
с употребата на сила), излизащи извън нормалната политика. Излизането от 
„нормалната политика” всъщност е провал в нейното провеждане435. След като 
един проблем е секюритизиран, той много трудно или поне твърде бавно може 
да бъде десекюритизиран. 
 В тази връзка особено внимание се отделя на изключителното значение 
на речевите актове на личностите, които са фактори, ключови за сигурността. В 
преследването на свои политически цели, те не рядко се изкушават да „играят с 
огъня”, да превръщат проблема на сигурността в секюритизирал се проблем. В 
този смисъл се формулират т.нар. „улесняващи условия”, чрез които речевите 
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актове могат да станат успешни и да отразяват реалното положение на 
проблема и необходимостта от адекватно реагиране по отношение на него: „(а) 
формата на речевия акт; (б) позицията на този, който го произнася; (в) 
историческия резонанс на говоренето, свързано с определени заплахи”436. 
 Васил Проданов предлага шест тезиса на една обща теория на 
секюритизацията, като „идея за обща теория на социално констpyиpанe на 
сигурността, характеризираща късната модepност или късния капитализъм”437: 
 (1) Секюритизацията и десекюритизацията, констpyиpанeто и усилването 
на различни типове страхове и опасности, както и критиките на този процес са 
ключов социален механизъм на властови отношения във всички общества.  
 (2) Късният капитализъм създава предпоставки за появата на множество 
субекти — не само политици, но и медии и пазарни субекти, — заинтересовани 
от дискypса за сигурността, печелещи властово или материално от този 
дискypс.  
 (3) Паралелно с това иновационният характер на икономиките и 
непрекъснатите промени в условията на глобализация създават предпоставки 
за появата на нарастващо количество фактори, възприемани като рискови или 
имащи pисков характер и това формира идеята за рисково общество, в което 
проблемът за сигурността е фундаментален проблем.  
 (4) Глобализацията е предпоставка за размиване и трансформация на 
идентичности и нарастващо усещане за несигурност, за липса на корени и 
спонтанен стремеж на голямо количество хора към стабилност, към 
спокойствие, към сигурност, т.е. създават се потребители на дискypса за 
сигурност в съвременните общества, огромната динамика и промени в 
социалния статус на индивидите непрекъснато пораждат, размекват, водят до  
кризи и разпад на различни общности, а това от своя страна е свързано с 
рязкото засилване на усещанията за несигурност на всяка от тях поотделно.  
 (5) Конструирането на заплахи се реализира в две относително отделени 
една от друга версии — несубектна и субектна. Несубектната заплаха 
предполага рискове, които са отделени от един или друг конкретен субект и 
възникват като непреднамерен резултат, както е например при рисковото 
общество на Антъни Гидънс (Anthony Giddens) и Улрих Бек. 
 (6) Образът на врага се формира в контекста на рефлексивност на 
социалните ситуации. В този смисъл всеки образ поражда от своя страна 
реални субекти на противопоставяне и реални врагове438. 
 На базата на своето, в много отношения вече общоприето, разбиране за 
секюритизацията и десекюритизацията, Бари Бузан, Оле Уевер и Яп де Вилде 
дават следното определение за съвременен комплекс за сигурност: „група 
от елементи, чиито основни процеси на секюритизация, десекюритизация, 
или на двете, са така взаимно свързани, че проблемите на националната 
сигурност на всеки един от тези елементи не могат да бъдат логично 
анализирани и разрешавани отделно от проблемите на останалите 
елементи”439. 
 За да завърша разсъжденията си над секюритизацията, остава да се 
спра на още един въпрос от първостепенна важност в тази насока. За 
целта, а и за улеснение на все още непривикналия с тази тематика читател, 
нека да обобщя казаното дотук. Секюритизиралият се проблем излиза извън 
рамките на стандартната политическа процедура за вземане на решения, за 
осъществяване на нужните мерки и отделяне на необходимите ресурси, т.е. 
излиза извън рамките на нормалната политика на сигурност (свързана с 
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нормалните ситуации и състояния) и преминава в сферата на извънредната 
политика на секюритизация (свързана с извънредните ситуации и състояния). 
В такава екстремна ситуация онзи, който има правомощия и отговорности да 
действа и овладява положението, вече не е свързан със съществуващите до 
този момент стандартни правила и процедури.  
 Разбира се, самият факт за отказване от съществуващите правила и 
процедури не означава че имаме секюритизирал се проблем. Аналогично, 
възникващата екзистенциална заплаха не означава задължително, че 
породеният от нея проблем се е секюритизирал. Всичко зависи в крайна сметка 
от мащаба, до който е достигнала тази екзистенциална заплаха и от 
значението й за обществото. Но при всички случаи може да се предположи 
като естествено, нормално и логично, че възникването на екзистенциална 
заплаха предпоставя и легитимира предприемането на извънредни действия и 
нарушаването на стандартните правила и процедури.  
 По този начин на секюритизиралия се проблем може да бъде даден 
адекватен отговор само при наличието на три определени условия: 
 (1) наличие на екзистенциална заплаха; 
 (2) предприемане на извънредни действия; 
 (3) нарушаване на съществуващите правила и процедури с цел по-
ефективно реагиране и взаимодействие между институциите440. 
 В този смисъл се говори за Акт на секюритизация — това е самият акт 
на нарушаване на общоприетите правила и процедури, който възниква, когато 
политиката излиза извън рамките на тези установени правила и процедури и се 
смята за легитимно (институционализирано) те да бъдат нарушавани, 
независимо или именно защото са задължителни в нормалните ситуации441. 
 Но в такъв случай неизменно възниква въпросът: „А кой има правото да 
разрешава нарушаването на установените правила и процедури?”, т.е. кой 
взема решенията в случаи, които не са правно регламентирани, но не може да 
се мине без тези правила и процедури да бъдат нарушени.  
 Нека да подчертая още веднъж, защото всъщност става дума за въпроса 
на въпросите: „Кой взема решението за обявяване на извънредното положение 
и за действията по време на извънредното положение? Това е въпросът за 
секюритизиращия мениджър, т.е. за мениджъра на секюритизиралия се 
проблем.  
 Германският философ и за жалост нацистки правист, юридически 
предтеча на „тоталната държава”CLXIX Карл Шмит (Carl Schmitt, 1888—1985) 
определя този човек като „пълновластен”442 и го нарича „суверен”. Напълно 
точни и уместни определения, защото те адекватно характеризират самата 
същност на подобна личност — на лицето, което прави „изключения, които са 
разрешени”; което „при извънредно положение суспендира правото”443; което 
„може непосредствено, в цялата пълнота на своята мощ да се застъпи за 
защита на обществената сигурност и съществуването на държавата”444. 
 Карлшмитовият „пълновластен” човек, „суверен” е понятие, знак, дори 
метафора за нещо изключително важно и с далеч отиващи последици, защото 
онзи, който взема решението за обявяване на извънредното положение се 
натоварва с огромна, едва ли не граничеща с Божествената власт — не само 
да определя положението като извънредно, но и да определя докога то ще 
бъде такова, по какви извънредни правила и процедури ще се живее и работи 

 
CLXIX Тотална държава — държава, чийто политически режим се стреми към пълен (тотален) контрол над всички аспекти 
от живота на обществото и индивида.  
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при това положение, докога обществото или общността ще се намира в него, 
какви ще бъдат наказанията и санкциите за различно от изискуемото и 
полагащо се поведение и т.н. Така извънредното положение може да се окаже 
както преход към нормалността (редността), така и узаконяване на 
ненормалността (извън-редността) като нова нормалност (редност). 
 
 Мир и Сигурност 
 По време на Студената война понятията „мир” и „сигурност” се 
разглеждаха като практически идентични. Така например, в Устава на ООН 
съчетанието „мир и сигурност” се употребява 105 пъти445. На практика в този 
исторически документ мирът и сигурността са синоними. Трудно би могло да 
бъде другояче, след като светът все още е в развалини след най-
унищожителната война в своята история.  
 Днес обаче има ли сигурност, има и мир, но обратното вече не е вярно. 
Сигурността е много повече от мира. Дори с магическа пръчка да бъдат 
овладени непрекъснато избухващите конфликти и в един миг да настъпи мир 
на планетата, все едно — тя още дълго време няма да се радва на сигурност, 
защото остават активирани проблеми, чиито последствия могат да направят 
дните на човечеството преброени в буквалния смисъл на думата. 
 Може би най-важнито качествено различие между „мир” и „сигурност” е 
свързано с понятието „справедливост”. Ние трябва да говорим не просто за 
„мир”, т.е. за какъвто и да е „мир”, а за „справедлив мир”. Например, вместо да 
водим война срещу тероризма, изключително спорно разбирана като 
Справедлива война СРЕЩУ тероризма, ние трябва да поставим на преден 
план постигането на Справедлив мир ЗА човечеството. 
 Не е пресилено да се каже, че справедливостта занимава и най-видните 
личности, и обикновените хора откакто свят светува. Естествено, разбирането 
за нея се мени през вековете и е тясно свързано с характера на обществото и с 
неговите ценности, традиции, култура и религия. Но независимо от конкретното 
съдържание на това понятие и спецификите в неговото възприемане, 
стремежът към справедливост винаги е бил и ще бъде една от движещите сили 
на човешкото развитие. И докато има човешко общество, този стремеж ще 
ангажира енергията и творческите пориви на най-видните представители на 
нашата цивилизация. 
 Сред най-древните и издържалите изпитанията на времето разбирания 
за справедливостта е това на Аристотел, който я разглежда като въздържане от 
плеонексияCLXX, т.е. „от придобиването на някаква изгода за себе си чрез 
заграбване на нещо, което принадлежи на друг — на собствеността му, 
възнаграждението му, работното му място и т.н., —  или чрез отказване на 
дължимото на някого — изпълнението на обещание, изплащането на дълг, 
показването на подходящо отношение и т.н.”446. 
 Справедливостта е една седемте фундаментални добродетели, а именно 
трите теологически добродетели (вяра, надежда, любов) и четирите 
кардинални добродетели (благоразумие, справедливост, храброст, 
умереност). Както пише Алберт Цимерман, анализирайки философското 
наследство на Св. Тома Аквински, „за да може едно действие да е 
справедливо, трябва да се разбере и прецени как се отнася то към засегнатия 
от него”447. 

 
CLXX Плеонексия — егоизъм, алчност, користолюбие, стремеж към трупане на пари, материална блага, власт. 
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 В съвременната криза на западната демокрация (за която ще стане дума 
и по-нататък), водещ и все по-остър проблем е засилващото се усещане на все 
по-големи прослойки хора, че се ерозират стабилизиращите и компенсаторните 
механизми, с които демокрацията осъществяваше успешно отстояването на 
принципа на справедливостта, т.е. нараства чувството у множество хора, че 
живеят във все по-несправедливо общество. Навярно и поради тази причина 
множество учени се обръщат към анализ на справедливостта или се връщат 
към станали вече класически монографии, посветени на нея. Ще посоча две от 
тези монографии, излезли и на български език: „Теория на справедливостта”448 
на Джон Ролс (John Rawls, 1921—2002), в която изследването е проведено на 
базата на икономиката и психологията; и „Сфери на справедливостта”449 на 
Майкъл Уолзър (Michael Walzer), където подходът се основава на историята и 
антропологията. 
 В „Теория на справедливостта” Джон Ролс твърди, че „в едно 
справедливо общество свободите на равнопоставените му граждани се 
приемат за установени; правата, гарантирани от справедливостта, не са 
предмет на политическо споразумение или отчитане на обществени интереси”. 
Той нарича справедливостта „основно достойнство на обществените 
институции” и определя, че „едно общество е добре уредено, когато е 
предназначено не само да повишава благосъстоянието на своите членове, но и 
когато се регулира от обществена концепция за справедливост. С други 
думи, това е общество, в което (1) всеки приема и знае, че другите приемат 
съществуването на принципи на справедливостта и (2) основните обществени 
институции като цяло удовлетворяват и е общоизвестно, че удовлетворяват 
тези принципи”450. [курсивът в този абзац мой, Н. Сл.]. 
 А Майкъл Уолзър пише в „Сфери на справедливостта”: 
„Разпределителната справедливост е обширна идея... Човешкото общество 
представлява една разпределителна общност... Хората измислят и създават 
блага, които после разпределят помежду си... Благата и техните смисли – 
заради техните смисли – са решаващ посредник на социалните отношения; те 
се появяват най-напред в умовете и едва след това в ръцете на хората; 
разпределенията се моделират според споделяни концепции относно това 
какво точно са благата и за какво служат те... Идеята за разпределителната 
справедливост е свързана колкото с живенето и с действането, толкова и с 
притежаването, колкото с производството, толкова и с потреблението, колкото 
с идентичността и с общественото положение, толкова и със земята, капитала и 
личната собственост”451. 
 Но да се върна към съдържанието на понятието „Мир” в неговата 
модерна трактовка, за да стане ясна неговата връзка със съвременното 
разбиране на сигурността. Западът говори за мира като за абсолютна, жизнено 
важна, водеща ценност. И приписва на мира всички възможни позитивни 
достойнства. Но наличието на мир не води автоматично до реализирането на 
всички тези позитивни достойнства. Мирът е относителна, а по-точно — съ-
относителна ценност. Мирът не е край на процеса, а негово начало. Мирът е 
предпоставка, необходимо, но не и достатъчно условие за по-добър, по-сигурен 
и по-стабилен живот.  
 Богатият, силният, развитият, успешният се стреми към мира, за да може 
именно в условията на мира (който често е едно изгодно нему статукво) да 
реализира своите предимства и да пожъне резултатите от тях. В същото време 
бедният, слабият, неразвитият, неуспешният не може да се радва на мира, ако 
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този мир запазва, ако „консервира” неговите недостатъци и дефицити и не му 
носи добруване, сигурност и стабилност. 
 За Запада, за развития свят, мирът е количествена величина, т.е. 
колкото се може повече мир, толкова по-добре, но за Изтока, за неразвития 
свят мирът има стойност главно като качествена величина, която се измерва 
най-вече със справедливост. Какъвто да е мир, особено мирът, обричащ на 
бавно или никакво развитие и на отсъстващи или трудно постижими 
перспективи — за неразвития свят не е ангажираща потребност, защото се 
разглежда като продължение на старата политика (колониална, експлоатираща, 
ограбваща, присвояваща, употребяваща, заробваща), но вече с нови средства.  
 
 Несигурност и Страх 
 Страхът е психологическо състояние на личността или социалната група, 
характеризиращо се с крайна тревога и аномална неувереност поради 
предчувствие от приближаваща се или осъществяваща се, реална или 
въображаема опасност. Страхът е отрицателно „оцветен” външен емоционален 
процес, тясно свързан с вътрешните физиологически процеси у индивида452,453. 

 Учените (в т.ч. психолозите и психиатрите) отличават понятията „страх” и 
„тревожност”. Като правило се смята, че страхът има обект, „срещу който 
можеш да се изправиш”, нещо определено, докато тревожността няма обект, тя 
е „състояние на неловкост или тревога за това, което може да се случи”, 
„мъчително очакване пред опасност, още по-страшна, защото е неопределена: 
тревожността е глобално чувство за несигурност”, като „прекалено 
продължителната тревожност може да породи състояние на обърканост и 
неприспособимост, афективноCLXXI заслепление, опасно развихряне на 
въображението, да отключи механизъм, спъващ развитието, чрез създаването 
на вътрешен климат на несигурност”. Затова и по-трудно се понася от 
страха”454,455.  Отбелязва се също, че „при податливите на обсесииCLXXII 
тревогата става неврозаCLXXIII, у меланхолицитеCLXXIV — форма на психозаCLXXV. 
Понеже въображението играе важна роля при тревожността, причината й е 
повече у индивида, отколкото в действителността около него, а 
продължителността й не е ограничена до премахването на заплахите, както е 
при страха. Затова тревогата е присъща по-скоро на човека, отколкото на 
животното”456. 
 При все това, ние тук се интересуваме не толкова от медицинския, а от 
социалния аспект на страха и затова можем да разглеждаме страха като 
обективизирано проявление на без-обектна тревожност или тревожността като 
безобектно проявление на страх. Ето защо говорим за един обобщаващ 
феномен – Страха (с голяма буква) и неговата връзка с Несигурността, без да 
го разделяме на двете му конкретни проявления – страх (с малка буква) и 
тревожност. Жан Делюмо е прав като допълва: „От разграничението между 

 
CLXXI Афект — изключително силно, внезапно настъпващо, но бурно протичащо краткотрайно чувство, предизвикано от 
определени причини; емоционален взрив. Той се съпровожда от зачервяване или бледност, сърцебиене, промени в 
кръвното налягане и други силни двигателни и словесни реакции и стесняване на обема на съзнанието, без да се 
загубва напълно способността да се ръководят постъпките. Разграничават се афекти на гняв, ярост или възторг, 
афекти н страх, тъга, угнетение и т.н. 
CLXXII Обсесия — натрапчива тревожност, свързана с идея фикс, нежелано чувство или емоция, често придружено със 
симптоми на тревога и безпокойство; натрапчива, често безпричинна идея или емоция, обсебване. 
CLXXIII Невроза — клас, група от функционални психични разстройства, които включват стресови състояния. 
CLXXIV Меланхолия — вид човешко настроение, характеризиращо се с ниски нива на ентусиазъм и слабо желание за 
активност. 
CLXXV Психоза — тежка психическа болест, която се характеризира със загубване на контакт с реалността и дълбоко 
нарушаване на връзките с другите хора, което е причина за социалната дезадаптация на субекта. 
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страх и тревожност не следва да не забелязваме тяхната свързаност в 
човешкото поведение. Повторяеми страхове могат да предизвикат дълбока 
неприспособимост у субекта и да го доведат до състояние на сериозно 
неразположение, което поражда кризи на тревога”457. 
 В този смисъл, Страхът е строго индивидуален, т.е. зависи от нагласите, 
представите и психологическото състояние на индивида, но има и страхове, 
които са се превърнали в общи за дадена група хора (общност, общество). 
 Страхът може да се определи като реакция на несигурност, която 
индивидът не може да контролира и управлява.  
 Това означава, че при повишена несигурност индивидът може част от 
реакцията си спрямо тази несигурност да постави под контрол, да я управлява. 
Онова, което е „над него”, над собствените му способности за самоконтрол се 
нарича страх. Ето защо Доналд Сноу (Donald Snow) твърди, че класическото 
схващане за сигурността се свежда до „състояние или усещане за свобода от 
страх, грижа, опасност”458 [курсивът мой — Н.Сл.]. Именно затова, „човешкото 
съзнание непрекъснато произвежда страх — за да избегне болестна тревога, 
която би завършила с унищожение на Аза”459.  
 Страхът играе ролята на определен защитен механизъм, който да 
предотврати навлизането в зони с повишен риск. Френският писател Роже 
Кайоа (Roger Caillois, 1913—1978) отбелязва, че страхът у животинските видове 
е единствен, един, неизменен — да не бъдат изядени, „докато човешкият страх, 
рожба на въображението ни, не е един, а множествен, не е фиксиран, а 
непрекъснато променлив”460. А Мартин ЛутерCLXXVI горчиво констатира: „По мое 
мнение страхът, дето дяволът вселява в душите на клетите хорица, е най-
опасната чума”461. 
 Страхът съпътства човека от времето на неговото очовечаване. Ранният 
човек, както и човекът от достигналата удивителни интелектуални висоти 
Древна Елада са възприемали изпитвания страх като резултат от 
възмущението на Боговете от людските дела, от непослушанието на хората и 
от непрекъснатото тяхно престъпване на невидимата черта, разделяща 
Доброто от Злото и Честа от Безчестието. Навярно затова с цялата сила на 
своя разум и с цялата стихия на своето подсъзнание, древните гърци са 
разглеждали страха именно като наказание на Боговете и затова са 
„обожествявали ДеймосCLXXVII (ужаса) и ФобосCLXXVIII (страха), опитвайки се да ги 
привлекат на своя страна по време на война”462. 
 Всъщност, човекът е същество, което постоянно изпитва страхове и това 
е неговата същност — да се страхуваш е човешко. Марк Орезон (Marc Oraison, 
1914—1979) казва, че човекът по дефиниция е „съществото, което се страхува”. 
Според Жан-Пол Сартр (Jean-Paul Sartre, 1905—1980) „всички хора се 
страхуват. Онзи, който не изпитва страх, не е нормален”463. Ето защо с пълно 
право мога да твърдя, че човекът е страхуващо се същество, и да кажа, че той, 
Човекът е Homo timensCLXXIX. 

 
CLXXVI Мартин Лутер (Martin Luther, 1483—1546) — германски християнски богослов, духовен баща на протестантската 
Реформация. На 31.10.1517 г. окачва в двора на църквата в град Витенберг „95 тезиса или диспут относно силата и 
ефективността на индулгенциите”, с който полага началото на дискусията, прераснала разцепление на 
Римокатолическата църква и сложила началото на Реформацията (обществено религиозно движение в Западна 
Европа, довело до обособяването на Протестантството). 
CLXXVII Деймос — в древногръцката митология персонификация на ужаса; един от синовете на Арес (бог на войната) и 
Афродита (богиня на красотата и любовта, както и на плодородието, вечната пролет и живота, на брака и раждането).  
CLXXVIII Фобос — божество, олицетворяващо страха;  син на Арес и Афродита и брат на Деймос и Хармония — богиня на 
съгласието, хармонията и разбирателството, олицетворение на щастливия брак. 
CLXXIX Homo timens — страхуващо се същество, боящо се същество (лат.) 

http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
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 Ала както отбелязва Жан Делюмо: „Страхът е двусмислен. Присъщо на 
човешката природа, той е основен заслон, гаранция срещу опасностите, 
необходим рефлекс, чрез който организмът временно избягва смъртта. „Без 
страха никой вид не би оцелял”. Но ако надхвърля поносима доза, той става 
патологичен и поражда блокажи. Можеш да умреш от страх, или поне да се 
вцепениш от страх”464. Всъщност, по отношение на страха човек се бори с две 
взаимно парализиращи се и усилващи се усещания: със самия страх и със 
страха от този страх, като под тяхното влияние той понякога е безсилен да 
намери точка на опора, пристан и убежище. Гнетът на страхуването е 
едновременно и външен, и вътрешен. Човек губи способността да се адаптира 
към реалността, но и губи способността да се самоконтролира. Така, ставайки 
жертва на страха, той „рискува да се разпадне, неговата самоличност „се 
пропуква”, „битието става отделено, друго, чуждо”, „времето спира, 
пространството се стеснява”465. 
 Нещо повече, страхът предизвиква и силни, понякога аномални 
физиологически реакции, за които отново пише Жан Делюмо: „Страхът 
(индивидуалният) е шокова емоция, често предшествана от изненада, 
предизвикана от осъзнаването на непосредствена опасност, която смятаме, че 
заплашва нашето оцеляване. На сигнала за тревога хипоталамусътCLXXX 
реагира с пълна мобилизация на организма, която отключва различни типове 
соматичноCLXXXI поведение и по-специално предизвиква ендокринниCLXXXII 
изменения. Подобно на всяка друга емоция, страхът може да предизвика 
контрастни следствия според индивидите и обстоятелствата, дори редуване на 
различни реакции у същата личност: ускоряване или забавяне на пулса; твърде 
учестено или забавено дишане; свиване или разширяване на кръвоносните 
съдове; хипер-CLXXXIII или хипосекрецияCLXXXIV на жлезите; констипацияCLXXXV или 
диария; анурияCLXXXVI или полиурияCLXXXVII; вцепеняване или резки движения. В 
крайни случаи затормозяването стига до псевдопарализа пред опасността 
(каталепсияCLXXXVIII), а екстериоризиранетоCLXXXIX води до хаотични 
нецелесъобразни движения, характерни за паниката. Едновременно външна 
проява и вътрешно преживяване, страховата емоция следователно 
освобождава непривична енергия и я разпръсква из целия организъм. Това 
разтоварване само по себе си е полезна реакция на законна защита, която 
обаче индивидът, най-вече под въздействие на честите агресии на нашето 
време, не винаги използва разумно”466.  
 Така че е напълно нормално човекът да търси непрекъснато не само 
физически, но още повече и социални укрития, където да се спотаи както от 

 
CLXXX Хипоталамус — област от междинния мозък (разположен дълбоко във вътрешността на главния мозък и свързващ 
средния с крайния мозък; състои се от два хълма и подхълмие); той е висш център на вегетативната нервна 
система,т.е. автономна нервна система; обхваща и регулира вътрешните органи — сърце, стомах, бели дробове, черен 
дроб, черва, кръвоносни съдове, жлези и т.н.); дели се на три дяла — преден, среден, заден. 
CLXXXI Соматичен  — мед. телесен, отнасящ се до тялото. 
CLXXXII Ендокринната система е съставена от жлези с вътрешна секреция, които се намират в различни части на 
човешкия организъм. Ендокринните жлези произвеждат химични вещества, наречени хормони, които се отделят 
направо в кръвта. Чрез кръвта хормоните се разнасят до съответните органи като регулират техните функции. 
CLXXXIII Хиперсекреция — отделяне на по-големи количества хормони, с което се ускорява значително даден процес 
(напр. растеж). 
CLXXXIV Хипосекреция — отделяне на по-малки количества хормони, с което се затруднява даден процес (напр. растеж). 
CLXXXV Запек. 
CLXXXVI Задръжка на урина. 
CLXXXVII Увеличено отделяне на урина. 
CLXXXVIII Болестно състояние, характеризиращо се с моментна загуба на чувствителността и волевата свиваемост на 
мускулите. Тялото на болния става пластично като размекнат восък (восъчна гъвкавост) и запазва положенията, които 
му се придават, без видима умора. 
CLXXXIX Екстериоризиране, екстериоризация  — преминаване на действието от вътрешността навън; процес на 
превръщане на вътрешното психическо действие във външно. 

http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%BD
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D1%8A%D0%B2
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD_(%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%8F)
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страха, така и страха от страха. И понеже човекът е социално същество, той 
търси общност от себеподобни, сред които именно да се скрие от своите 
страхове. Ненапразно Зигмунт Бауман (Zygmunt Bauman) твърди, че 
„Обществото е бягство от страха — от този страх, от който то се подхранва и от 
който извлича своята сила в хватката, в която ни държи”467. 
 Юри Шчербатих (Юрий Щербатых) дава следната класификация на 
страховете468: 
 — биологически — непосредствено свързани със заплахите за живота 
или здравето на човека (напр. страх от болест, рана, страдание). 
 — социални — свързани с опасенията за промяна на социалния статус 
на човека (страх от бедност, от загуба на уважение и престиж). 
 — екзистенциални — свързани със самата дълбока същност на човека и 
характерни за всички хора, независимо от конкретните ситуации (страх от 
пространството — от открито или закрито пространство; страх от времето — от 
неизвестността на бъдещето, в частност от смъртта; страх от 
непознаваемостта на живота — страх от неразбираемостта и огромността на 
обкръжаващия свят, от тайнствените и загадъчните явления в живота, от 
безсмислеността на живота; страх от самия себе си — страх от неразбиране на 
самия себе си, от възможни постъпки, от загуба на контрол над себе си, от 
побъркване/полудяване). 
 Вячеслав Кузнецов отделя позитивните аспекти и негативните страни на 
страха.  Според него страхът има следните позитивни аспекти469: 

▪ страхът сигнализира на човека за наличието на опасност и възможен 
ущърб; 

▪ страхът съдейства за комуникациите в семейството, в социалните 
групи, тъй като стимулира обмяната на опит при възникване на опасни 
ситуации, при споделянето на способи за изход от тях и определянето 
на характера на щетата; 

▪ страхът способства за формиране и съхраняване на историческа 
памет у човека и социалните групи, съдейства за създаване и 
продължаване на културната памет, особено във формата на митове, 
табута и забрани; 

▪ страхът реално свързва миналото, настоящето и бъдещето: опитът 
при преживяване на опасности в миналото (митове, табута, фобии, 
забрани) позволява да са минимизират последствията от опасностите 
в настоящето и бъдещи опасности (или да се положат усилия те да 
бъдат блокирани изпреварващо, да бъдат заобиколени); 

▪ страхът помага на значителен брой хора да приемат решения за 
избор на „рисковани професии”: военни, пожарникари, специалисти по 
преодоляване на извънредни ситуации, спасители и т.н. заедно с това 
страхът образува в ХХІ век цяло направление на бизнеса и 
любителската дейност: изготвяне на охранителна продукция и услуги 
за физическа охрана, екстремални видове отдих и екстремални 
видове спорт. 

 Сред негативните страни на страха Вячеслав Кузнецов отбелязва 
следните470: 

▪ страхът деформира целите, идеалите и ценностите на хората; 
▪ страхът разрушава съдържанието и структурата, смисъла на живота и 

мечтите на човека — или директно, или пък опосредствано, ако в 
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тяхната основа се намират вече деформирани цели, идеали и 
ценности; 

▪ страхът извращава историческата памет на човека и културата на 
патриотизма, тъй като деформираният смисъл на живота, 
деформираните мечти, деформираните цели и идеали могат да 
преобразуват конструктивния, хуманен контекст на паметта и 
патриотизма в негативен, антихуманен; 

▪ страхът от катастрофите, страхът от бъдещето, от другия човек, от 
другата религия, от другата култура могат да разрушат личността и 
психиката на човека,  могат да деформират нормалното, критично и 
оптимистично възприемане на живота. 

 
 Избягване на несигурността 
 Както сочи Хеерт Хофстеде (Geert Hofstede) в своята известна книга 
„Култури и организации: Софтуер на ума”471, терминът „избягване на 
несигурността” (uncertainty avoidance) се употребява най-напред от 
американския социолог Джеймс Дж. Марч (James G. March) и негови колеги. 
Този термин е свързан с търпимостта на обществото към несигурността и 
неяснотата. С него се обозначава поносимостта на обществата към ситуациите, 
характеризиращи се с неизвестност и непредсказеумост, с непривичност и 
липса на комфорт.  
 Според Хеерт Хофстеде: „Избягването на несигурността може да се оп-
редели като степента, до която членовете на една култура се чувстват 
застрашени от несигурни или непознати ситуации”472. 
 Различните култури се стремят да ограничат несигурността по следните 
начини:  

▪ чрез технологии, които да ги предпазват от природните въздействия; 
▪ чрез закони и правила, с които да предотвратят евентуални негативни 

въздействия на другите хора;  
▪ чрез мерки за безопасност и сигурност; 
▪ чрез вяра в истина, която стои над истините за обикновените неща и 

явления — такава е вярата в някаква абсолютна истина, вкл. и 
религиозната вяра; или както пише Хофстеде: „Религията е начин за 
свързване с отвъдните сили, за които се приема, че контролират личната 
съдба на индивида. Религията помага да се приеме несигурността, 
срещу която не можеш да се защитиш, а някои религии предлагат и 
абсолютната сигурност за живот след cмъpттa или на победа над 
противниците”473. 

 Културите, склонни в много по-голяма степен да избягват несигурността, 
се опитват да минимизират самата възможност да попаднат в ситуации на 
повишена неизвестност, неопределеност и непредсказуемост, засилвайки и 
умножавайки изредените по-горе защитни механизми и мерки — така те правят 
събитията ясни, разбираеми и предвидими474.  
 Културите, които не избягват, т.е. приемат несигурността, са по-търпими 
към ситуациите с неизвестност и непредсказуемост, не се обвързват с 
прекалено много правила и са по-склонни да смятат, че всяка истина е 
относителна, функция на съответното време и пространство, предистория  
евентуално бъдещо развитие. Хората от тези култури имат понижена 
тревожност и склонност към рационалното мислене. 
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 С други думи, ако и при двете култури се приема, че бъдещето е 
несигурно, то при едната култура това се оценява като препятствие, като 
неизбежност, налагаща да се минимизират опасностите от това неизвестно 
бъдеще, а при другата — като възможност, като предпоставка да се използват 
неизвестностите на бъдещето, така че да се извлече най-добрия възможен 
резултат от тях. 

Хофстеде пояснява също така, че „избягването на несигурността не бива 
да се смесва с избягването на риска — несигурността се отнася към риска, така 
както тревожността към страха. Страхът и рискът се насочват към нещо 
конкретно — обект при страха, събитие при риска [...] .Тревожността и 
несигурността са по-общи усещания [...]. Тревожността няма предмет. 
Несигурността [...] е ситуация, при която всичко може да се случи и ние нямаме 
никаква представа какво може да бъде то. В момента, в който несигурността се 
прояви като риск, тя престава да бъде източник на тревожност. Може да се 
превърне в източник на страх, но може и да се приеме за нещо рутинно [...] 
Избягването на несигурността води много повече до намаляване на 
неопределеността, отколкото до намаляване на риска”475.  
 
 Държава и Сигурност 
 Националните измерения на сигурността обхващат всички онези 
предизвикателства, рискове, опасности и заплахи за сигурността, които 
възникват и действат или на които се търси отговор и биват преодолявани на 
нивото на националната държава. Те са обект на държавната стратегия и това 
как тя се осъществява спрямо тях, се предопределя основно от характера на 
политическото устройство на държавата. Макар и национални, тези измерения 
на сигурността отчитат влиянието на регионалните, континенталните и 
глобалните фактори (както на стабилизиращите и дестабилизиращите, така и 
на краткосрочните и дългосрочните), но главното в тяхната същност е 
националното с всичките му специфики, прояви и многообразия, и преди всичко 
националният характер, история, нрави и традиции, националното 
целеполагане, управление, координация и контрол.  
 Националните измерения на сигурността, са неразривно свързани с 
процеса на планиране от държавното ръководство на политиката за сигурност и 
отбрана, с разпределението на ресурсите, които то може да отдели за 
оптималното обезпечаване на тази негова политика. Обикновено всички идеи и 
виждания, представи и схващания за националните измерения на сигурността 
се разписват в документи с програмен характер. Те са с различни 
наименования — напр. стратегия, доктрина, концепция (вкл. и Бяла Книга) за 
национална сигурност. 
 Учени, философи, военни специалисти от най-дълбока древност са 
изтъквали, че главна сред причините за възникване на Държавата е именно 
потребността да се гарантира сигурността (т.е. отбраната и общественият ред) 
на обществото (рода, племето, клана, полиса). Напълно естествено е, че 
Държавата е резултат от стремежа на обществото и отделния човек за повече 
сигурност.  

Томас Хобс описва естественото състояние, при което хората живеят без 
обща власт над тях, която да ги респектира. Това състояние е „война на всички 
против всички”, при него „има постоянен страх и опасност от насилствена смърт 
и животът на човека е самотен, беден, неприятен, животински и кратък. Ето 
защо „чрез създаването на държавата хората целят да се избавят от това 
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окаяно състояние на война”476. За Шарл дьо Монтескьо (Charles de Montesquieu, 
1689—1755) сигурността е термин при дефинирането държавата. Готфрид 
Лайбниц (Gottfried Leibniz, 1646—1716) пояснява: „Моето определение за 
Държава или за това, което латинците [в древен Рим] са наричали „Република” 
е: това е велико общество на което целта е общата сигурност („la sûreté 
commune”)477. Според Фредерик Бастия (Frédéric Bastiat, 1801—1850): 
„Държавата ще се проявява единствено чрез неоценимото гарантиране на 
сигурността”478. Или както пише Роман Херцог (Roman Herzog, учен и германски 
президент в периода 1994—1999 г.): „Сигурността по отношение на враговете 
винаги е била великолепен мотив за основаване и укрепване на държави”479. 
Той цитира също така забележителния германски филолог, философ, лингвист 
и държавник Вилхелм фон Хумболт (Wilhelm von Humboldt, 1767—1835): 
„Надявам се да изведа първото положително правило: че запазването на 
сигурността — както срещу външните врагове, така и по отношение на 
вътрешните раздори, — трябва да изчерпва държавата и да занимава изцяло 
нейната дейност”480. 
 Но и обратното е вярно — Сигурността е следствие от Държавата — 
само така тя е можела да бъде надеждно и оптимално гарантирана. 
 Много остро възниква въпросът: „Що е Сигурност на Държавата?” Обаче 
най-напред трябва да се попита: „На коя Държава?”. Дали става въпрос за 
Държавата като история, като пространствено-времева материална и духовна 
протяжност, която даден народ населява, изгражда, уплътнява, обживява и 
обитава с векове — заедно с традициите, вярата, идеалите си; или се отнася 
до Държавата като власт, като конкретен режим на управление. Държавата 
Власт постоянно се стреми да представи своята Сигурност основно като 
Сигурност на Държавата История и от нея да черпи легитимност и подкрепа, 
несъизмерими понякога с нейните конкретни заслуги и дела.  
 Това донякъде е приемливо, защото обществото не бива да бъде 
непрекъснато поставяно пред шизофреничното разделение коя от двете 
Държави всъщност в момента подкрепя. То много повече е готово да търпи 
неволи заради сигурността на Държавата История — за нас тя е 13-вековна 
България — от АспарухCXC (около 640—701) до наши дни. Но ако оттегли 
съпричастността си към Държавата Власт, само защото не му харесва 
конкретното правителство, то знае, че може да нанесе непоправими поражения 
на сигурността и на Държавата История.  
 Държавата притежава различни процедури, механизми и инструменти за 
гарантиране на сигурността. Тя е единственият легитимен орган, който може да 
прилага сила по Макс Вебер (Max Weber, 1864—1920). Все още (въпросът е 
докога?) редица функции, задачи и правомощия по гарантиране на сигурността 
са монопол на държавата. 
 Съществуват два крайни възгледа за перспективите пред релацията 
„Държава—Сигурност”. Съгласно първия възглед държавата трябва да съхрани 
максимално дълго монопола си върху опазването на сигурността и ресурсното, 
нормативно и кадрово обезпечаване на системата за национална сигурност. 
Според втория възглед държавата трябва да се изтегли максимално и то 
колкото се може по-скоро от много от своите функции по сигурността. Истината 
отново е някъде в средата между тези два крайни възгледа, тя е в баланса, 
отчитащ спецификите на обществото. Все пак последните права и задължения, 
които държавата може да отдаде, трябва да са тези, свързани със сигурността. 

 
CXC Прабългарски владетел, кан (хан), основател на Дунавска България, управлявал в периода 681—701 г. 
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Едва когато признаем тази неизменна и неизбежна роля на държавата, вече 
можем да търсим отговор на въпроса: „А колко държава?”. Разбира се, този 
отговор зависи от идеологическата основа на анализа. Този спор е 
политически, а това лесно може да го превърне в политизиран. 
 Тези, които са за максимална и всеобхватна роля на държавата, не могат 
да си представят другояче добре организираната и подредена държава, в която 
има строги правила. За тях държавата е тази, която определя правилата и 
контролира тяхното спазване, а хората са свободни дотолкова, доколкото не 
нарушават определените от държавата правила, и дотогава, докато не нарушат 
интересите на държавата.  
 На другия полюс са класическите либерали, последователи на бащата на 
класическия, а всъщност и на съвременния либерализъм, великия шотландски 
философ и един от основоположниците на политическата икономия Адам Смит 
(Adam Smith, 1723—1790), който — по думите на Имън Бътлър (Eamonn Butler) 
— е убеден, че „властта на правителството трябва да бъде ограничена. То има 
неотменими функции като поддържане на отбранителна мощ и вътрешен ред, 
строеж на инфраструктура и насърчаване на образованието. То трябва да 
осигурява свободна и открита пазарна икономика и да не предприема действия, 
пречещи на естествения й ход”481.  

Класическите либерали смятат, че ролята на държавата в сигурността 
трябва да бъде ограничена до държавата — „Нощен пазач”, т.е. до „функциите 
да защитава всички свои граждани от насилие, кражба, измама и да прилага 
договори и т.н.”482 и тази роля „изглежда преразпределителна”483. 
Следователно държавата е минимизирана и нейната главна задача трябва да 
бъде гарантирането, че всеки ще може да преследва своите цели дотогава, 
докато не престъпва закона. А ролята на държавата в такова общество ще 
стане контрапродуктивна от момента, в който държавата започне да пречи на 
гражданите да преследват своите интереси в рамките на закона. 
 Това е така не само защото никой друг освен държавата не може да 
притежава правото на легитимна употреба на сила, без да застраши 
обществото с риска от безредие, но и защото при бягството й от тази мисия е 
трудно да се прогнозира докъде ще се стигне с приватизирането на нейните 
правомощия и отговорности. И какво ще остане тогава от държавата? Дали 
обществото няма да се срине в Хобсовото състояние на „война на всички 
против всички”? И от единно, сплотено цяло, да се изроди в аморфна и сива 
маса от спасяващи се по единично индивиди? 
 Пълното оттегляне от задачите, свързани със сигурността означава 
колапс на държавата. Ето защо, когато говоря за изконните функции на 
държавата по отношение на сигурността, аз не мога да приема възклицанието 
на гениалния демон Фридрих Ницше (Friedrich Nietzsche, 1844—1900): 
„Държава се зове най-студеното от всички студени чудовища. А и студено лъже 
то. И от устата му пълзи тази лъжа: „Аз, държавата, представлявам народа”484. 
Много силно ограничена намеса на държавата в личния живот на гражданите, 
функции в икономиката, свеждащи се до установяването на правила и строг 
контрол за тяхното спазване от всички, без изключение и без привилегии 
граждани — това да, но несъмнено при гарантирането на сигурността ролята и 
значението на държавата остават, — в съгласие със съзнателния избор на 
обществото, с неговите исторически и културни традиции и в рамките на 
демократичните норми и ценности. 
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 Минимизирането на ролята на държавата е свързано и с една тиха, 
невидима, намираща се под повърхността на обществените нагласи и 
разбирания революция, която политическите елити постепенно извършват, без 
да дават възможност на обществата да я осмислят доколко тя е в техен 
интерес. Това е постепенната подмяна на обществените блага с продукти и 
услуги485. Разпределението на благото е свързано с действието на принципа на 
безусловността, на „безусловната справедливост”, т.е. от него всеки получава 
справедливо своя дял. А разпределението на услугата е свързано с действието 
на принципа на условността, на „критериалната несправедливост”. С други 
думи, при гарантирането на сигурността като обществено благо всеки 
гражданин получава от нея, т.е. от това благо, известна част дотолкова, 
доколкото държавата може да му го гарантира и обезпечи, но има един 
критичен минимум, под който не може да се падне. Докато, при гарантирането 
на сигурността като обществена услуга вече действа пазарният принцип и 
всеки получава от тях според критерия „платежоспособност”, т.е. толкова, 
колкото може да си купи. Държавата „предлага услугите на защита и прилагане 
само на онези, които купуват нейната политика на защита и прилагане. Хората, 
които не купуват от монопола договор за защита, не са защитавани”486. 
Здравето, образованието, сигурността — това са все обществени блага, 
превърнати изцяло или поне в много голяма степен в услуги. Резултатът? Най-
ярко и в най-суров вид се вижда какво се получава от състоянието на 
българското здравеопазване, което в момента е настроено на режим на работа, 
при който печели от производството на все повече болни! Защото болният е 
принуден да плаща за най-скъпото си — здравето. При това той плаща три 
пъти: първия път по закон  чрез — здравни осигуровки, втория път съзнателно 
— за извършената му услуга, а третия път принудително — „под масата”. 
Абсурдна е система на здравеопазване, която печели от това да има повече 
болни хора. Както писах веднъж в анализ до президента, в България болният, 
който няма пари, позиции, познати лекари, деца, готови да се грижат за него, 
или добри приятели,  просто ляга и умира. 
 Не бива да си затваряме очите за обективността на някои тенденции —
процесът на оттегляне на държавата от сигурността, на колкото се може повече 
децентрализация и приватизация на нейни функции набира сила. Вече има 
частни структури за противопожарна дейност, частни детективи, частни агенции 
за охрана, включително в мироопазващи (дори спасителни, издирвателни и 
разминиращи) операции, частни информационни (често и въобще 
разузнавателни) служби на корпорации. Оттук сме близо до идеята държавата 
да възлага информационна дейност на недържавни институти и мозъчни 
тръстове (още повече че 90 % от информацията се събира по открити 
източници). И така се стига до частни полиции и частни въоръжени сили! Не че 
възраждащите се наши трибуквени групировки нямат структури от този род. 
Защо да не си представим как (в САЩ има на практика нещо подобно) 
държавата преценява, че ще участва в мисия в рисков регион, може да задели 
100 милиона за нея и обявява процедура за възлагане на обществена поръчка 
за частни фирми, които са готови да обезпечат максимално изпълнение на 
поставените от международната коалиция задачи за тази сума. Или държавата 
решава да вземе участие с 500 души и обявява търг сред частни фирми коя от 
тях може да осъществи мисията за минимална цена, при минимални разходи,  
осигурени от съответната държава!? Нима частни фирми не охраняват 
поделения на българската армия?! 
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 Държавата неизбежно ще продължи да се оттегля от сигурността. Обаче 
е напълно възможно при действия, подчинени на логиката на пазара и на 
преследването на печалбата, заменилите я частни структури да правят само 
това, което е печелившо, което оправдава вложените разходи, с което няма да 
са на загуба. И частната пожарна може да откаже (поради финансова 
неизгодност) да изгаси къщата на някой бедняк. В родното ни здравеопазване 
да се постъпва по сходен начин е нормалната практика. 
 Държавата няма някакви, присъщи само на нея способности, който й 
позволяват да обезпечава сигурността. Тя прави това чрез институции, хора и 
техника. Всяка структура, независимо от вида собственост, може чрез хора и 
техника да прави същото. Щом всяка функция се изпълнява от организации и 
физически лица, т.е. от структури хора, тя може да се раздели на отделни 
дейности, за реализацията на които може да бъде привлечен и частният 
бизнес. Ето защо в набиращите скорост процеси на „приватизация на 
сигурността” има сериозна логика. Но ако от обезпечаването и защитата на 
националната сигурност се премахнат националните цели и ценности, ако 
отстраним стратегическото планиране, управление, контрол и координация, ако 
се „изпусне” обратната връзка с обществото, ако (по)вече никой не се грижи за 
общностните интереси и приоритети, нито за легитимността на решенията и 
обществената подкрепа за тях, т.е. за онова, което е същината на политическия 
процес при демокрацията, тогава не се ли създават по този начин чисто и 
просто идеални условия за необратимо орязване, отслабване и демонтаж на 
държавата?  
 Държава, в която процесите на приватизация на сигурността са силно 
напреднали, може да бъде определена като „свръхминимална”487, според 
разсъжденията на Робърт Нозик (Robert Nozick), за разлика от минималната 
държава, обсъждана по-горе, т.е. всъщност държавата на laissez-faireCXCI 
капитализма, при която „властта на държавата е ограничена до защита на 
правата на индивидите от използване на физическа сила”488. 
 При приватизацията на сигурността нараства ролята на частните 
охранителни и частните военни компании. Те се възползват от тенденцията за 
разширяване на полетата за приложна дейност в сферата на сигурността и от 
намаляващата способност на обществените структури в сигурността да 
намират адекватни отговори на предизвикателствата в новата среда за 
сигурност. Когато на сигурността се гледа като на услуга, оценката за нейната 
ефективност, както стана дума, е пазарна, което означава, че компаниите ще 
поставят на заден план (ако изобщо поставят) потребностите от сигурност на 
обществото и гражданите, а ще се ръководят само от закона на търсенето и 
предлагането, като се стремят да максимизират ползите (profits) за себе си. 
Така понякога гражданите плащат със собствените си пари за намаляване на 
собствената си сигурност489. 
 Питър Сингър (Peter Singer) пише за маркетизацията на публичната 
сфера, за дилемата „Силата на приватизацията или Приватизация на силата” 
като следствие от разпространяването на неолиберализма и изучава 
спецификите и похватите на компаниите, които се наместват в дейности, 
свързани със сигурността и военното дело. Той показва как тези компании са 
движени от стремежите към печалба и постоянно отвоюват от държавата нови 

 
CXCI Laissez-faire — фразата на френски буквално означава „да се позволи да се прави", но по-широко означава „да се 
позволи да е" или „да се остави по само себе си"; да се позволи на индустрията да бъде свободна от държавна 
интервенция, особено от рестрикции под формата на тарифи и държавни монополи 
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и нови дейности, свързани с войната, с нейното водене и следвоенните 
действия. Те се специализират в обучаването и доставянето на военни умения, 
включително за водене на тактически операции, стратегическо планиране, 
събиране на разузнавателна информация, операционна поддръжка, обучение 
на войските, военна техническа помощ. С приватизацията на военната 
индустрия в редица държави кой какво да купува на пазара се решава от това 
кой какви пари има. Там се предлага практически всичко — от леко стрелково 
оръжие до самолети, хеликоптери и артилерийска системи. Ролята на частните 
компании от сектора за сигурност и отбрана в съвременните войни и военни 
действия става все по-голяма. Отново на преден план излиза рекрутирането и 
подготовката на наемници. Поставя се вече под въпрос и споменатата прочута 
Макс Веберова трактовка за държавата, като притежател на монопола върху 
насилието. Държавата става зависима от тези компании. Променя се лицето на 
войната. Променя се политиката на войната. Променят се играчите във 
войната. Променя се теорията на войната. Политика, която се съобразява  с 
пазара, няма да обуздава заплахи за мира 490. 
 Нейоми Клайн (Naomi Klein) изследва приватизацията на сигурността, 
като реална заплаха за приватизация на държавата. Тя говори за Disaster 
Capitalism Complex (DCC) — Комплекс на капитализма на бедствията (ККБ)491, 
т.е. капиталистически комплекс, който е свързан с бедствията. По-близко до 
точния смисъл е вероятно наименованието „Бедственопромишлен комплекс” 
(БПК), за да се подчертае, че това е съвременен аналог на 
Военнопромишления комплекс (ВПК). 
 Комплексът на капитализма на бедствията (DCC, ККБ или БПК) се 
обвързва тясно с властта в САЩ и се „храни“ с публичните ресурси, които 
държавата заделя за цели и операции, свързани със сигурността или със 
съпътстващи я дейности и задачи (операции, които бяха сред най-
чувствителните и ключови функции на правителството) и чрез „аутсорсинг”, 
много често без какъвто и да било обществен дебат, възлага на фирми от DCC. 
Обсегът от намерения и апетити обхваща практически всички сфери, от които 
държавата се изтегля и ги предоставя на частния бизнес — война с тероризма, 
вътрешна сигурност (homeland security), в т.ч. ликвидация на щетите при 
природни и техногенни бедствия, аварии и катастрофи, мироподдържащи, 
спасителни и издирвателни операции, построяване на инфраструктура, 
болници, училища, мостове, сонди за нефт, охрана, патрулиране, разминиране, 
доставки за въоръжените сили („поддържането на американската армия се 
превръща в един от най-бързо разрастващите се сектори в сферата на 
услугите”492), обучение на военни, полицаи и чиновници, почистване на реки и 
хранилища, оказване на медицинска помощ, дори надзор и разпити на 
затворници, грижа за бежанци и хора, търсещи убежище, събиране и обработка 
на информация, включително и на чувствителна такава, свързана с лични 
данни493.Така че става дума за един много мощен комплекс, свързан със 
сигурността, който разширява своето влияние и участие както навън чрез 
„приватизирането” на войната, така и вътре в държавата, чрез 
„приватизирането” на дейностите по обезпечаване на вътрешната сигурност 494. 
 Какво се крие зад тази логика? Става дума за тенденция, при която 
държавата се освобождава  от ключови функции, свързани със сигурността, и 
ги прехвърля на частни корпорации. Държавата става „куха”, „изпразва” се от 
съдържание и капацитет да отговаря на предизвикателствата към сигурността. 
Властта нараства числено, но се превръща в de facto разпределителен 
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механизъм на финанси, привличащ като магнит лобистки и корпоративни 
интереси. Това създава нова система на размити граници между Голямото 
Правителство и Големия Бизнес, която може да се нарече „корпоратистка”, т.е. 
действаща на принципа на корпоратизма. Нейната главна характеристика са 
огромни трансфери на публично благо в частни ръце, превръщайки в най-
печеливш бизнес поемането на големи сектори на сигурността от частни 
компании495. 
 Преди Военнопромишленият комплекс (ВПК) притискаше властта да води 
войни. Знае се, че ако арсеналите са пълни, а трябва да се закупува ново 
въоръжение, то най-евтината утилизация на всяко оръжие и боеприпаси е 
войната. Освен това, за да се въведат нови системи въоръжения, те трябва да 
се тестват, а най-доброто тестване е проведеното в реални бойни условия. 
Сега вече не ВПК, а Комплекса на капитализма за бедствията (DCC, ККБ), или 
Бедственопромишленият комплекс (БПК), т.е. комплексът от множество фирми, 
свързани със сигурността, очакващи от държавата нови и нови поръчки и 
печелещи от възникването и регулирането на кризи, притиска властта, иска 
нещо да възстановява (след разрушения), да охранява (различни цивилни или 
военни обекти), да строи, да лекува, да обучава (полицейски и военни сили), да 
разминира, да патрулира, да разработва находища, да изразходва (държавен 
резерв или мобилизационни ресурси). Този комплекс се „храни” при кризи, 
бедствия и аварии, при операции зад граница и борба с тероризма, той печели 
от извънредни ситуации. А оттук сме близо до мисълта, че когато „огладнее” за 
подобна ситуация, Комплексът на капитализма за бедствията 
(Бедственопромишленият комплекс) ще поиска от властта да му я предостави, 
да му я организира! Всички тези компании, които печелят от държавата проекти 
и мисии, свързани със сигурността и отбраната, могат, както досега ВПК, да 
искат нови и нови войни и кризи, защото се облагодетелстват от тях и от 
работата на съответния терен. И у нас има случаи, когато, особено в някои по-
специфични в етническо отношение региони на страната, политици и 
бизнесмени (близки до разпределителния механизъм на държавата ни при 
извънредни ситуации) потриват ръце, че Господ не ги забравя, а им праща от 
време на време я пожар, я наводнение, може и суша — всичко е добре дошло, 
защото има гарантирани ползи за техните банкови сметки. 
 
 Разглеждането на ролята на държавата в сигурността не трябва да се 
прави не абстрактно, а с оглед на конкретната историческа ситуация. Това 
изисква да се даде отговор на въпроса как изглежда понятието сигурност при 
новите предизвикателства и какви измерения придобива то, когато се пречупва 
през призмата на съдбата на националната държава. Защото системата за 
национална сигурност не е херметизирана и стегната в неразчупим и 
неразкъсваем корсет. Тя на практика е една сложна адаптивна, отворена и 
податлива за външни въздействия система. 
 Все още националната държава е тази, която има правомощията и 
функциите да дава отговор на сериозните заплахи и рискове. При това става 
дума за такива задачи и отговорности в сигурността, които винаги са 
неотменима и неотменна грижа на държавата и са нейното (на държавата) 
друго име. Така че е и нереалистично, и безотговорно да се разтоварва шоково 
държавата от тези нейни задължения. Трябва да се потърси какъв е този 
минимум от задължения, от които държавата не може да се разтовари, без да 
рискува да престане да е държава. Това са същностните функции на 
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държавата в сигурността и е необходимо да се създадат оптималните условия, 
така че тя да ги осъществява пълноценно. 
 По-рано посочих, че сигурността има две съставляващи — обективна и 
субективна. Запазването на минималния комплекс от отговорности на 
държавата, които да й позволят да осъществява своите отговорности в 
сферата на сигурността, се отнася преди всичко до обективната сигурност. За 
да се създават обаче условия при които, независимо от минимизирането на 
държавата, ще се гарантира и необходимото ниво на субективната сигурност, 
този минимум държава в сигурността трябва да бъде достатъчен не само за 
ефективното функциониране на държавата, но и за обществото и отделните 
граждани. Само така те ще са вътрешно убедени и спокойни, че държавата е в 
състояние да обезпечава (и то в удовлетворителна степен) определено 
комплексно ниво на сигурност. В противен случай, дори държавата да работи 
относително нормално, обществото и отделните граждани ще си казват, а още 
по-важното — ще смятат, че „няма никаква държава” и че „държавността се 
руши”. 
 Управлението на страната е сложен механизъм за производство на 
сигурност. Хосе Ортега и Гасет (José Ortega y Gasset, 1883—1955) пише: 
„Държавата преди всичко е производител на сигурност”496. Висше умение на 
властта е с по-малко средства да постига повече сигурност. И обратното, знак 
за некачествено управление е, ако с повече средства, заделени за сигурност, 
властта постига по-малко сигурност. Ако ситуацията е нестабилна, обществото 
е склонно да надценява потребностите си от сигурност и да подценява 
способностите на държавата да му я обезпечи, докато при стабилна ситуация 
обществото проявява склонност да подценява потребностите си от сигурност и 
да надценява способностите на държавата да я обезпечи. Като правило 
надценените потребности и подценените способности довеждат до излишен 
психологически дискомфорт и до преразход на материални ресурси преди 
заплахата изобщо да е възникнала. А надценените способности и подценените 
потребности довеждат до излишен психологически комфорт и съответно до 
преразход на финансови ресурси когато заплахата се осъществи. 
 Сред главните задачи на властта е тя да играе активна и решаваща роля 
в сложния процес на напасване на потребностите на обществото от сигурност 
(те като правило са завишени) с възможностите на държавата (те пък като 
правило са ограничени) да обезпечи тази сигурност и гарантира потребностите 
от нея. По начина, по който властта се справя с това напасване, се съди за 
нейната ефективност. Най-ефективно е управлението, което с минимум 
средства постига максимум сигурност. Съответно най-неефективно е 
управлението, което с максимум средства постига минимум сигурност, или — 
казано на по-разбираем език и на практика, — което изразходва повече 
средства, а постига по-малко сигурност. 
 Изтъква се монополът на Държавата върху ресурсното, нормативното и 
кадровото обезпечаване на системата за национална сигурност, тъй като това е 
главната й отговорност. Но монополът не значи безконтролно разходване на 
средствата. И в изразходването на ресурсите за сигурността всяка държава 
трябва да се простира според чергата. Проблеми от този тип стоят пред всички 
държави, независимо от характера на политическия им режим. Ресурсите на 
държавата са винаги ограничени, така че всичко е въпрос на приоритети и 
цели. Ала понякога привидният преразход на ресурси за сигурността, може да 
даде неочакван ефект. Например, с разумен акцент върху отбраната и чрез 
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стимулиране на военната индустрия, държавата може да подпомогне 
икономиката си и да облекчи някои проблеми, т.е. инвестициите в отбраната 
биха могли да доведат до позитивни промени в редица области на 
промишлеността и социалния живот. 
 Съществуват два крайни метода (подхода) за обвързване на целите и 
ресурсите при обезпечаването на сигурността. Донякъде условно би могло да 
се твърди, че първият метод е по-типичен за САЩ и по-общо за 
англосаксонските страни, докато вторият е по-типичен за европейския, 
континентален начин на мислене. 
 При първия метод, т.нар. подход „максимална цел”, стремежът е да се 
постигне максимално възможната цел при наличните ресурси на държавата 
(става дума в общия случай не само за средствата като пари, но и за всички 
политически, икономически, географски, исторически, културни, интелектуални, 
суровинни и т.н. дадености). При този подход не се щадят ресурсите в името на 
максималната цел. Акцентът тук е върху гарантирането на максимална 
сигурност, т.е. максимизира се целта, без да се държи на наличните ресурси. 
 При втория метод, т.нар. подход „минимални ресурси”, се търси  една 
реалистична, достижима и национално отговорна цел, която да се постигне с 
възможно най-малкото изразходване на наличните ресурси (отново не става 
въпрос само за средствата като пари — имат се предвид всички упоменати по-
горе дадености на държавата). При този подход съответно се извежда на 
преден план една реалистична цел, която да се постигне с минимум разход на 
ресурси. Акцентът тук е върху обезпечаването на поносима сигурност с 
възможно максималното щадене на ресурсите, т.е. минимизира се разходът на 
наличните ресурси, докато обаче все още се гарантира сигурност. 
 Но е логично, че в нормални условия, държавата е склонна да 
минимизира разходите, да гарантира разумно, но не оптимално равнище на 
сигурност. Обратно, когато държавата е в кризисна ситуация, когато има 
опасност за ключовите й интереси, тя оптимизира целите си и последното, за 
което мисли е да щади разходите за отстояването им (с други думи, преминава 
към т.нар. „кризисно планиране”). 
 Планирането и управлението на политиката за сигурност е изключително 
сложно — по-сложно от висшата математика и висшия пилотаж. Не се ли прави 
по оптималния начин, може да има преразход на средства и да се падне под 
критичния минимум на сигурността. А осъществи ли се оптимално добре, може 
да даде високи дивиденти, да намери „златното сечение” между способности и 
потребности, самото то да се превърне в ефективен генератор на сигурност. 
 Финансирането на сигурността не е чисто счетоводен процес и въпрос на 
бюджетарни техники. Това е най-напред държавна политика. То е концептуален 
и философски проблем. Преди да планираш средствата за сигурност, трябва 
да формулираш политиката си за сигурност. И в най-развитите страни 
средствата за сигурност са ограничени. Ако се допуска тяхното прекомерно 
изразходване за сигурност, неизбежно страдат други сфери на обществения и 
социалния живот. 
 Но освен философия в тези подходи има и много реална и често трудно 
реализируема практика. Говорим все пак за сложно напасване. Обикновено 
потребностите се определят от експертите, професионалистите, 
изпълнителите, т.е. в посока отдолу нагоре. А възможностите пък се определят 
от политиците, властимащите, управляващите и тук посоката е 
противоположна, т.е. отгоре надолу. И напасването, засичането, става доста 



 208 

трудно — чрез компромиси, чрез саможертви и отговорност, в дух на дебат, 
дискусии, търсене на общи цели. Всеки трябва да определи колко да отстъпи, 
за да не пострада самата сигурност, нито уважението към властта, нито 
респектът към професионализма. Върви се бавно, стъпка по стъпка — 
изминава се дълъг път чрез технологии и процедури, съчетаващи известните 
съвременни методи за бюджетиране и финансиране, но и отчитащи 
състоянието на страната, нивото на нейните кадри.  

На практика като правило също се прилагат два подхода: Обща сума и 
Програмно (целево) финансиране. 
 При първия подход на т.нар. Обща сума се определят общите разходи, 
които държавата може да отдели за сигурността — торбата с пари, както се 
казва, и после от нея почва да се вади: това за едно, това — за друго, това — 
за трето и така, докато Общата сума за годината се изчерпи. Само на пръв 
поглед този подход звучи лековато и архаично. Не би било възможно изобщо 
да се планират средствата за сигурност, ако властта не си изясни все пак каква 
Обща сума да задели за обезпечаването на своята сигурност, отбрана и 
обществен ред. И като тази сума е изяснена, избягването на излишно 
детайлизиране позволява повече гъвкавост, прехвърляне на ресурси от едни 
пера към други, от едни програми, проекти и задачи, към други такива. 
 Обаче при подобно разпределяне на средствата наистина има и твърде 
много възможности за конюнктурни решения, случайности, субективизъм, 
лобиране, дори противопоставяне между отделните структури и подразделения 
в системата за национална сигурност. Например би могло много лесно един 
министър да започне да плаща данък на собствените си предпочитания, 
политически позиции и дори предубеждения, или пък отделните видове и 
родове войски да влязат в разпри и раздори в борбата за по-добро 
финансиране.  
 Ето защо вторият подход, в една или друга форма, намира израз във 
все по-широкото внедряване на т.нар. Програмно (целево) финансиране на 
националната сигурност. Самото наименование на подхода говори за неговата 
същност, т.е. да се определят онези програми или цели, проекти, задачи (да 
речем закриване на военни бази, съкращаване и пенсиониране на 
военнослужещи, разходи за социална адаптация, приоритети в модернизацията 
на оръжейните системи и т.н.), които да са обект на финансиране през 
съответната година (може да става дума и за по-продължителен период).  

Гореспоменатите програми (проекти) се разбиват на няколко групи:  
▪ програми, чието финансиране се прекратява окончателно; 
▪ програми, чието финансиране временно се замразява; 
▪ програми, чието финансиране частично се орязва (получават частично 

финансиране); 
▪ програми, чието финансиране се подкрепя във вида, в който е 

предложено от професионалистите; 
▪ програми, чието финансиране се увеличава с допълнителни средства 

(преценява се, че работата по тях ще се ускори или обемът от техните 
дейности трябва да се увеличи); 

▪ програми, чието финансиране стартира, защото са възложени от 
политиците (управляващите, цивилните мениджъри на сигурноста и 
отбраната) за разработване или изпълнение, независимо, че дотогава те 
не са предлагани от експертите (например военните). 
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 Логично е да се зададе въпросът: „Откъде политиците биха могли да 
знаят по-добре от специалистите в сферата на сигурността, какви задачи и 
програми с какъв приоритет трябва да се реализират?”. Отговорът е, че именно 
политиците вземат решенията, те определят Какво трябва да се прави в 
националната сигурност (например с кого да се воюва и на чия страна да се 
застане, кой договор да се спазва и кой договор да се суспендираCXCII, какво ще 
бъде предприето в краткосрочен и средносрочен  период, а също така — ако са 
зорки, зрящи и прозорливи, — и в дългосрочен период). Те трябва да 
калкулират не само реалните потребности на обществото, но и понякога  
ирационалните обществени нагласи), докато професионалистите (военните, 
ако се говори примерно за военното дело) трябва да кажат Как това да се 
направи.  
 Но тези идеи са абстрактна теория по разпределение на правомощията. 
В реалния живот и при правилната политика, решенията макар и да се 
определят от този, който има легитимното право да стори това, трябва да се 
вземат с експертизата на този, който разбира от тях. Иначе вероятността 
решенията да са грешни става много висока. Не звучи вече кощунствено, дори 
не изглежда никак странно, ако властта търси съвет и експертиза от 
неправителствени структури, т.нар. „Неправителствени организации” (НПО) или 
Non-Governmental Organisations (NGOs), главно по технологията на съставяне 
на бюджета, при подготовката на специалисти в планирането и управлението 
на дейностите в секторите от системата за национална сигурност. Иначе 
вероятността решенията да бъдат погрешни става много висока. Ето защо 
казах, че планирането и управлението на политиката за сигурност е най-
сложната политика, че то е висш държавнически пилотаж.  
   
 Когато се говори за Сигурността на Държавата и за Държавата в 
Сигурността, трябва задължително да се разгледа и една от най-актуалните 
теми в международния дебат за ролята и мястото на Държавата по отношение 
на гарантирането на сигурността — тази за еволюцията на Класическата 
Държава на Сигурността и на нейните институционални опори. 
 Класическата Държава на сигурността има четири институционални 
опори — Армия, Полиция, Специални служби и Отбранителна индустрия. 

Армията е създадена да опазва външната сигурност на Държавата, т.е. 
тя е въоръжена институция за защита от външни заплахи, зародила се 
едновременно с възникването на Държавата или дори превърнала се в знак за 
раждане на Държавата; 
 Полицията възниква за опазване на вътрешната сигурност на 
Държавата, т.е. тя е въоръжена институция за защита от вътрешни заплахи, 
„отпъпкувала” се от Армията. Полицията се отделя от Армията, защото при 
въвеждане на Армията вътре в обществото, за да го брани от вътрешни 
рискове, заплахи и опасности, незабавно са щели да възникнат няколко 
проблема, сред които особено важна е т.нар. „Ювеналова дилема”CXCIII: „А кой 
ще ни пази от самите пазители?” (Quis custodiet ipsos custodes?); 
 Специалните служби обезпечават информацията, т.е. софтуера на 
системата за национална сигурност; 
 Отбранителната индустрия произвежда въоръженията и техниката, т.е. 
хардуера на системата за национална сигурност.  

 
CXCII Суспендиране — прекратяване, преустановяване, прекъсване 
CXCIII Децим Юний Ювенал (Decimus Iunius Iuvenalis, около 60—около 131). 
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 Трябва да поясня, за да няма недоразумения, че когато се говори за 
„опора” на Държавата на сигурността, не бива да се разбира, че това е единна 
институция, комин, вертикален и сочещ нагоре към високите етажи на властта. 
Става дума за комплекс от структури, които съчетават все повече 
координацията и децентрализацията, за сметка на командването и 
централизацията.   
 Една от водещите тенденции в международната сигурност е 
нарастващата роля на природни, антропогенни и техногенни (съчетание на 
технологии и човешка дейност), бедствия, аварии и катастрофи и 
необходимостта от все повече ресурси за тяхното ранно сигнализиране, 
превенция, своевременно реагиране, противодействие и ликвидиране на 
последиците497.  
 С други думи, четирите класически опори на Държавата на сигурността 
се изправят лице в лице с мощен конкурент за ресурси — материални, 
финансови, когнитивни (свързани със знанието) и човешки — Гражданската 
защита, а по-точно  Гражданската сигурност. 
 Тук учените се разделят на две големи групи (школи, лагери или 
кланове). 
 Учените от едната група твърдят, че четирите класически опори на 
държавата на сигурността трябва да си останат такива, каквито са били 
създадени, някои от тях още в древността и да не се учат „тепърва” на 
дейности, присъщи на Гражданската сигурност. Обаче е нужно да се изгради 
нова, Пета опора на модерната Държава на сигурността — Гражданската 
сигурност (нещо подобно на Homeland Security Department в САЩ или на 
Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий). В 
този дух се работи например в Швеция. Мощна интелектуална и практическа 
сила са разработките на видния експерт и университетски професор Бенгт 
Сунделиус (Bengt Sundelius). Той и неговият екип, за разлика от схващането за 
социетална сигурност на Копенхагенската школа, разбират под Социетална 
сигурност именно указаната малко по-горе Гражданска сигурност и работят за 
изграждането на мрежа от различни държавни, неправителствени и частни 
организации за противодействие и управление при кризи от природни, 
породени от човека и със смесен характер заплахи, които могат да се окажат 
структурни опасности и да поставят под заплаха критичните функции на 
обществото498. 
 Учените от другата група смятат, че днешната Държава на 
сигурността трябва да остане с четири опори, но всяка от класическите й опори 
трябва да еволюира и да развие способности, които да й позволят да поеме 
известни отговорности и функции от Гражданската сигурност. Не го ли направи, 
съответната опора рискува да загуби част от смисъла на съществуването си и 
от подкрепата на обществото. 
 За Полицията необходимата еволюция като че ли е най-ясна 
концептуално. Тя може да се осъществи, като МВР от фактически 
Министерство на обществения ред се трансформира в Министерство на 
вътрешната сигурност. У нас, макар по други съображения, то се прави — в 
МВР са Пожарната и отскоро Гражданска защита, обединени в Главна 
дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението”. 
 За Специалните служби също има относителна яснота — независимо от 
тяхната съпротива, ако искат да бъдат в час и да не ги смятат за производител 
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на скандали и за извършител на дейности на и отвъд ръба на закона, те трябва 
да се започнат да се превръщат в система за ранно сигнализиране по целия 
спектър от съвременни рискове (под риск тук се разбира въздействието на 
несигурността върху целите на държавата, обществото и гражданите).  
 Що се отнася до Отбранителната индустрия, тя и без подкана започна 
да се ориентира в процесите и да произвежда съоръжения и техника за „двойна 
употреба” — и за военни цели, и за извънредни ситуации от природен, 
антропогенен и техногенен характер. По-горе, макар и в различен контекст, 
споменах, че Нейоми Клайн говори вече не за Военнопромишлен комплекс, а за 
Комплекс на капитализма на бедствията (Disaster Capitalism Complex)499, т.е. 
капиталистически комплекс, който е свързан с бедствията), който аз си 
позволих да нарека „Бедственопромишлен комплекс” (Disaster Industrial 
Complex” . 
 Общо взето, без да се правят силни обобщения, може да се каже, че 
Армията изпитва най-сериозни проблеми при намирането на пътищата на 
своята еволюция и трансформация в условията на излизането на преден план 
на Гражданската сигурност. Но проблемът е много по-сериозен. И той е 
закодиран във факта, че в съзнанието на българския политически елит има 
„черна дупка” по въпроса: „За какво е необходима Армията?”. (Той, „елитът” 
си знае само едно — Армията ни е нужна за участие в мисии зад граница.) Тази 
„черна дупка” не на последно място се дължи и на споменатата по-рано общата 
концептуална неяснота по наистина философския и стратегически въпрос: „Как 
да еволюира Армията като институция?”, а именно по какъв начин трябва да 
се промени Армията като институция, за да не се окаже, че има армия за 
противодействие на рискове с ниска степен на вероятност да се реализират, но 
има и рискове с висока степен на вероятност да се реализират, обаче за 
тяхното противодействие армията не разполага с нужните способности. 
 Всъщност, дори мисиите зад граница като негласно приет и легитимиран 
водещ приоритет на Българката армия, политическият ни елит не може или не 
иска да обясни на обществото. Това е така, защото с голяма степен на 
достоверност и правота може да се каже, че у нас елитът употребява Армията, 
като я „прикачва” към свои партийни, лобистки, частни и лични, а не 
национални проекти, за да трупа чрез нея, главно за себе си, външна 
политическа подкрепа. Не, не бива да се подценява ползата за армията от 
мисиите зад граница. Армията трябва да може да воюва и трябва да се 
подготвя да воюва. При все това, за чисто военните ефекти от мисиите е най-
добре да говорят военните. Стига политиците да им го позволят. Но 
политическите аспекти на оценката за полезността на тези мисии са по-сложни. 
Говори се даже не за аспекти, а за един-единствен аспект, който стратегически, 
концептуално и експертно не издържа на никаква критика — трябва да воюваме 
с терористите ТАМ, за да не дойдат ТУК. Едва ли и един професионалист в 
борбата с тероризма, би се наел дълго и ентусиазирано да защитава подобна 
теза. 
 За мисиите въпросът не е „Дали да се участва?”. На него отговор е 
даден като рационална, неизбежна реалност — те са данъкът, който плащаме 
за членството в общност, която поставя своите интереси, по-скоро интересите 
на водещите държави в нея, по-високо от националните ни интереси. 
Въпросите са други и са два: „Къде да се участва?” и „Колко да се участва?”. 
Нуждаем се от стратегия в това отношение, която да е част от нашата 
стратегия за национална сигурност.  
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 Липсата на стратегическо и концептуално осъзнаване за това каква 
Армия и за какви цели ни е нужна Армия през тези 20 години има като 
последици първо, разбирането на реформите като съкращения, свързани с 
рязане на живо месо от Армията, превръщането й в механичен сбор от лошо 
подготвени и слабо способни да действат като единен организъм 
недоокомплектовани структури; и второ, непрекъснато изливане като на вода в 
пясък на огромни за способностите на държавата средства за отбрана, без да 
се произвежда дори и малко удовлетворителен и перспективен продукт 
„Отбрана”. Така цялата система за отбрана едновременно „гълта” значителни 
ресурси и в същото време се демодернизира, декапитализира, деформира и 
демотивира. 
 Данните и изводите, които се съдържат в Доклада за състоянието на 
отбраната и въоръжените сили на Република България през 2009 г.500, 
показват, че нашето общество изразходва за отбрана значителен по мащаби 
икономически ресурс, измерен по реалната стойност на неговото човешко, 
финансово и материално изражение, което означава, че в сравнение със 
своите съюзници Република България поддържа една от най-мащабните и 
скъпи за данъкоплатеца системи за отбрана и въоръжени сили. Налице е 
устойчива тенденция на технологично изоставане на българските въоръжени 
сили, което е съпроводено от значителни пречки пред оперативната им 
съвместимост с тези на държавите — членки на НАТО и ЕС. Същевременно 
страната ни поддържа своята отбрана със значително по-ниска ефективност, в 
сравнение с повечето от своите съюзници в НАТО и в ЕС. Това означава, че 
българските войскови формирования не са равностоен самостоятелен участник 
в съюзните операции и мисии, което е основният начин те да гарантират 
националната сигурност и суверенитет на България в съвременната среда на 
сигурност и в съответствие със стратегическата насока на политиката за 
сигурност и отбрана. 
 Казаното по-горе дава повод да се направи още едно критично 
разсъждение за българския елит. По същия начин, по който той в годините на 
Прехода е постави обикновения човек на следпоследно място в своите 
приоритети и му   прехвърли всички тежести на обществената промяна, така и в 
сигурността и отбраната този елит е обърнат с гръб към редовия войник, 
командос, полицай, пожарникар и не инвестира в тяхната защита, оборудване, 
обучение, развитие и мотивация. А е повече от логично, че водещо перо в 
разходите за отбрана трябва да са инвестициите, с които се намаляват 
рисковете за българския войник в мисии — инвестициите в неговата 
безопасност, въоръжение, екипировката, средства за индивидуална защита. Не 
може повече българските военни в мисиите, които демонстрират висок 
професионализъм, да изглеждат там като бедни роднини.  
 Тези констатации дават основание да се направи друг критичен извод, че 
целесъобразността на закупените въоръжения се определя не от 
възможностите на държавата и от потребностите на армията, а от 
комисионната за посредниците и политиците. Елитът в България продължава 
да инвестира не във високи технологии и модерни комуникации за отбраната, а 
в скъпи играчки — платформи, за които е спорно дали има за страната задачи, 
които да бъдат осъществени чрез тях. Изливането на подобни мащабни 
средства става, без нито веднъж за тяхната необходимост и целесъобразност 
да бъде проведено заседание на Консултативния съвет за национална 
сигурност при президента!  
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Всичко това не може да предизвика друга оценка, освен следната: Ниска 
ефективност и рационалност на дефинирането, подбора и 
приоритизирането на проектите, оказали се значително разминаващи се 
както с реалните възможности на икономическия и ресурсен потенциал на 
държавата, така и по отношение на истински приоритетни нужди на 
въоръжените сили.  

Неумението на нашия политически елит да осъществи през годините на 
Прехода политика за национална сигурност и отбрана, която да е 
сравнително ефикаснаCXCIV и поне отчасти ефективна CXCVпоставя на преден 
план два изключително важни въпроса — за качеството на решенията в 
институциите от системата за национална сигурност и за контрола върху тези 
институции. 
 За да се случат нещата, България, трябва да се модернизира, 
европеизира и демократизира. Това не може да се постигне по метода на 
пробите и грешките. Това може да стане когато управляващите (които и да са 
те) осъзнаят, че управлението е работа, тежка и напрегната работа, за доброто 
на държавата, обществото и хората; че Държавата, която те към дадения 
момент символизират и мениджират, има една основна задача — да генерира 
сигурност и стабилност, в които хората да могат да разгръщат своите таланти и 
способности. Освен това, те трябва много добре да разбират и да приемат като 
нормално и естествено, че при демокрацията управлението е подложено на 
постоянен контрол — граждански, парламентарен, съдебен, административен, 
финансов, медиен и т.н. Така демокрацията е вградила в себе си механизми, с 
които да генерира прозрачност и антикоупционно поведение у управляващите. 
Само че въпросът не е във формалната страна на контрола, т.е. „Как се 
контролира?, а в съществената — „Какво се контролира?”. 
 Контролът произвежда добавена стойност, когато се осъществява над 
политика, отговаряща на националните интереси; над дейности, които 
произвеждат повече сигурност за държавата, обществото и гражданите; над 
разпореждане с ресурси, на които не се гледа като на неизбежни разходи, а 
като на инвестиции в по-доброто бъдеще на страната ни. Контролът е 
двупосочен процес, който оптимизира управлението и гарантира прозрачност. А 
чисто полицейските, цивилните и военните контраразузнавателни, 
инспектиращите функции, финансово-одитните и т.н. се осъществяват от друг 
тип структури. Гражданският контрол е на ниско ниво не заради управляващите, 
а заради управлението, защото липсва модерна, устремена към бъдещето, 
европейска по форма и национална по съдържание, политика, която да бъде 
контролирана. Еднакво контрапродуктивно е както да се обявява държавата за 
вредна и излишна, така и да се превръща тя в регулатор на всички обществени 
отношения, в неокастрена тояга, която да удря през ръцете. В първия случай се 
отива към анархия, която никога не е била майчицата на реда. Във втория 
случай се отива към ред, при който всяко несъгласие с бащицата се смята за 
анархия. 
 Както се вижда, не може да се говори за релацията Държава—Сигурност, 
без да се премине към насъщната важност на още една релация — 
„Демокрация—Сигурност”. 

 
CXCIV Ефикасност —  способност да се постигат набелязаните цели с наличните ресурси. 
CXCV Ефективност — способността да се постигат поставените цели с минимизиране на изразходваните ресурси, от 
една страни, а от друга — способността с наличните ресурси да се постигат максимални цели. С други думи, при 
ефективността се разглежда съотношението цели/ресурси и това съотношение се оптимизира или като са максимизира 
числителят или като се минимизира знаменателят му. 
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 Демокрация и Сигурност 
 Релацията „Държава—Сигурност” е сложна, нелинейна, с наличието на 
т.нар. обратна връзка. Между двете има непрекъснат процес на 
взаимодействие, на взаимно проникване, на взаимно укрепване или, съответно, 
взаимно отслабване.  
 През вековете се е смятало, че повече Държава означава повече 
Сигурност и най-често това е било така. От един момент нататък, обаче, с 
мултиплицирането на заплахите, не може да се каже, че зависимостта между 
Държава и Сигурност остава пряка. Повече Държава престава да значи винаги 
повече Сигурност, а дори понякога се оказва, че води до по-малко Сигурност. 
Защото освен Сигурността се развиват и започват да се конкурират с нея 
редица други блага и ценности като Свободата, Човешките права и преди 
всичко Демокрацията. 
 С развитието на Демокрацията, Сигурността изживява дълбока и 
многопосочна еволюция. Демокрацията сваля Сигурността от пиедестала на 
абсолютната ценност. Демокрацията снема нейния ореол на абсолютно благо и 
я прави относително благо, което не само предпоставя нагласите, 
стремленията и целите на хората, но се превръща и в тяхна функция. 
Обществото не е съгласно вече да стои покорно и пасивно в построената от 
властта златна клетка на Сигурността. И не само обществото — това важи 
също и за обикновените хора. 
 Пълноценната демокрация отделя сигурността на обществото и 
управляваните от сигурността на политическия елит и на управляващите. 
Приоритет за демокрацията винаги е сигурността на обществото, на 
управляваните. Сигурността на политическия елит, на управляващите, не може 
да бъде самоцел за държавата, тя е следствие от нейното нормално 
функциониране. Иначе силовите структури вместо с опазване на реда и 
сигурността се натоварват с функции по опазване на режима. 
 В недемократичната (тоталитарна или авторитарна) държава сливането 
на сигурността на режима и сигурността на държавата е пълно, а сигурността 
на индивида, на различните общности се принася обикновено в тяхна жертва. 
Чрез насилие, манипулиране, промиване на мозъците, пропаганда, намиране 
на враг — външен или вътрешен, обществото в недемократичната държава е 
принуждавано да слее и идентифицира сигурността си със сигурността на 
режима или поне да заживее с мисълта, че те са с един и същ приоритет. По 
този начин държавата може да „изяде” сигурността на своето общество. 
 Историята ни доказва, че избраната по демократичен начин власт 
невинаги се оказва задължително и автоматично демократична. Сигурността в 
демократичното общество при прочее равни условия излиза по-евтино в 
сравнение със сигурността в недемократичното общество — авторитарно или 
тоталитарно. Следователно за едно и също ниво на сигурност, в 
недемократичните общества се отделят повече средства отколкото в 
демократичните; а при едни и същи заделени средства, нивото на сигурност в 
демократичните общества е по-високо, отколкото нивото на сигурност в 
недемократичните.  
 Можем условно да покажем гореказаното по следния начин.  
 Разходите, които демократичното общество отделя за сигурност, по 
принцип включват: 
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▪ същинските разходи за издръжката на хората и институциите от 
системата за национална сигурност; 

▪ разходите, свързани със средата за сигурност (ситуацията) в региона, 
т.е. те отчитат регионалните особености — ако регионът е спокоен, тези 
разходи са по-малки, ако той е неспокоен, тогава те са значителни; 

▪ разходите, които трябва да бъдат заделени за целите на 
трансформацията на системата за национална сигурност във връзка с 
новите предизвикателства (напр. борбата с тероризма, войните от 
следващото поколение, революцията във военното дело и т.н.); 

▪ разходите, свързани от членството в система за колективна сигурност 
(винаги в една система за колективна сигурност едни държави са повече 
производители на сигурност, т.е. контрибутори и тях тези разходи са по-
големи, а други държави са повече потребители на сигурност, т.е. 
консуматори и за тях тези разходи са нищожни, често дори и 
отрицателни). 

 Същите „пера” разходи за сигурност има и недемократичното общество и 
може да се каже, че при прочее равни условия те са съвместими със 
съответните разходи на демократичното общество, защото при тях в 
изключително малка степен се отразява същността на идеологията, 
изповядвана от или налагана върху обществото.  
 Недемократичното общество обаче има още едно „перо” разходи за 
сигурност, които не са присъщи на демократичното общество — средствата, 
които недемократичният режим заделя за укрепване на собствената си 
(персонална и управленска) сигурност, например преторианска гвардия, 
политическа полиция, тайни служби и други органи с репресивни функции.  Това 
именно показва смисъла на твърдението, че разходите за сигурност на 
недемократичното общество надвишават тези на демократичното и по този 
начин сигурността при недемократичното общество излиза „по-скъпо” на 
обществото и на народа, отколкото при демократичното. 
 Ето защо може да се каже, че ако в едно общество,  което претендира, че 
е демократично, „перото” разходи за сигурността на управляващия елит 
„натежи” значително в бюджета за сигурност, то това е несъмнен знак, критерий 
или тенденция, че нещо недобро започва да се случва с политическия режим, 
че той като че ли е започнал да придобива характеристики на недемократичен 
и дори на аморален режим, защото използва парите на гражданите 
данъкоплатци, за да укрепва властта си над тях или да се отделя с 
непристъпни охрани или зидове от тези, които го избират по демократичните 
процедури.  
 Всяко демократично общество, например, трябва да е бдително, за да не 
допусне да бъде използвана борбата с тероризма като претекст от 
самовъзпроизвеждащите се политически елити да укрепват своята власт над 
собствените си народи чрез създаване на мощни полицейски и специални 
служби. Има реална опасност, увлечени в противодействието на тероризма 
(когато обществото и отделните граждани са готови правата им да бъдат 
ограничени в името на повече сигурност), да се окаже някой ден, че всъщност 
под лозунга за борба с тероризма, елитът е създал мощни силови структури, 
способни да му служат за защита срещу всички, които не са съгласни с 
прекомерната му власт. 
 Демокрацията е една твърде сложна форма на управление от гледна 
точка на постигане на условия за оптимална сигурност за обществото. Тя е 
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разделение на властите, дебат, дискусия, баланс на лични, групови, партийни, 
корпоративни и национални интереси. Демокрацията, несъмнено, не е 
оптималният механизъм за действие в кризисни ситуации, когато са нужни 
категорични и бързи мерки за укрепване на сигурността, за създаване на 
стабилност, сигурност, порядък и спокойствие. 
 При демокрацията нерядко влизат в противоречие и се сблъскват 
компетентността и изборността, либерализмът и ясната потребност от ред, 
общите цели и личният егоизъм, интересите на управляващото мнозинство 
(носител на статиката, защото е получило властта от съотношението на силите 
и нагласите към изборния ден, но скоро това съотношение може да се промени 
и най-често непредсказуемо се променя) и интересите на обществото (носител 
на динамиката, на постоянната промяна).  
 Вече споменах, че сигурността не само предопределя нагласите, 
стремленията и целите на хората, но става тяхна функция. В сила е обаче и 
другото твърдение, че сигурността е не само резултат от състоянието на 
обществото и негова функция, а тя самата поражда редица процеси в 
обществото. Тук причината и следствието периодично си сменят местата, 
влияят си взаимно и различно: както позитивно, като причината „успокоява” 
следствието, а следствието „гаси” причината; така и негативно, като 
следствието „възбужда” причината, а причината „разпалва”  следствието. Това 
са прояви на нелинейност и сложни дисипативни структури.  
 Демокрацията в теоретичен план най-добре знае интересите на 
обществото (защото държи ръка на неговия пулс) и затова, но пак теоретично, 
най-добре може да планира средствата за сигурност.   
 При тежки социални проблеми и лошо развитие на икономиката, 
обществото лесно става готово да размени повече демокрация за повече 
сигурност. Тогава първото, което то е готово да пожертва, е демокрацията. Но 
макар демокрацията да не е панацея, тя самата, нейното укрепване и 
консолидация, са ключови средства за защита и гарантиране на сигурността. 
 Демокрацията е спасително лекарство — проблемите на сигурността 
могат да се лекуват само с повече демокрация, обаче не формална, а истинска 
демокрация (граждански и парламентарен контрол, прозрачност и отчетност, 
реално свободна преса, независима съдебна власт, неподкупни и будни 
структури на гражданското общество). Но като всяко лекарство, и при това 
дозата е много важна, за да не се превърне  изведнъж в отрова. Тук най-
сериозен се оказва въпросът колко сигурност е необходима на обществото, за 
да се съхрани то като демократично и колко демокрация му е достатъчна, за да 
не се разпадне неговата сигурност. 
 Нерядко махалото се люшва от едната крайност в другата — 
абсолютизирането на сигурността може да се замени с абсолютизиране на 
демокрацията.  
 За общества, свикнали със сигурността като извечна, полагаща им се 
привилегия, демокрацията става главна и единствена ценност и те подчиняват 
на нея всички останали ценности и измерители на нормалното и свободно 
функциониране на обществото. Но демокрацията, особено ако тя е превръщана 
в сбор от формални процедури, е в състояние силно да затрудни 
гарантирането на сигурността. Чрез демокрацията, свободата би могла да се 
изроди в свободия, която позволява да бъдат снети всякакви обществени, 
корпоративни и лични задръжки.  
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 Тогава идва време за реабилитация на сигурността. Неоправдано 
подценена, тя неизменно става коректив срещу абсолютизирането на 
демокрацията. И така й отмъщава за отнетия си статут. Демокрацията и 
сигурността са само относителни, а не абсолютни блага. Абсолютно благо е 
това, в името на което обществото е съгласно да пожертва всичко останало. Не 
бива да се внушава чувството на вина у тези, които искат малко повече 
сигурност вместо прекомерна демокрация. Не бива да се смята също така, че 
обществата имат еднаква потребност от демокрация и еднаква поносимост към 
несигурността. Това са величини, променящи се от една среда на сигурност 
към друга, от едно общество към друго, от едно състояние на обществото към 
друго.  
 Сигурността и Демокрацията са ту сиамски близнаци (отделянето на 
които е рисковано, но понякога се налага единият да се принесе в жертва на 
другия), ту коренни противоположности, ту скачени съдове. Те си 
взаимодействат или се борят, опитват се да се уязвят или „погълнат” една 
друга. Техните отношения понякога са симбиоза, понякога — безразличие, 
понякога — несъвместимост. Те са в конкуренция и сътрудничество, в конфликт 
и съгласие. Намират се от време на време в състояние на примирие, а преди 
всичко се стремят да не позволят някоя от тях да бъде абсолютизирана. Тук е 
мястото на политическото ръководство, на политическото лидерство, да 
намира баланса помежду им. Защото няма за тях предопределено 
съотношение, не съществува отнапред зададена константа, като при скоростта 
на светлината или при гравитацията, а всичко зависи от конкретното състояние, 
от традициите, манталитета, историческата памет. В определени ситуации тази 
сложната динамична и нелинейна зависимост между Сигурността и 
Демокрацията може да няма решение, а понякога може да има и няколко 
решения, които я привличат като атрактори. И много важно е кое от тях ще 
бъде предпочетено от обществото или наложено му отвън или отгоре. 
 Нека го кажа отново — ефективното управление на една държава е 
постоянно търсене на баланс между Сигурността и Демокрацията, 
непрекъснати усилия за регулиране или дори разрешаване на техния конфликт, 
на този толкова точно наречен от Зигмунт Бауман епичен конфликт между 
сигурността и свободата501! Щом като няма единна формула, за намиране на 
този (крехък) баланс, то всичко зависи от спецификите на обществото и от 
конкретното негово политическо и икономическо, морално и психологическо 
състояние. В определени ситуации (на криза, на напрежение) обществото има 
повече потребност от сигурност. При други ситуации обаче (на стабилност, 
спокойствие), то акцентира върху необходимостта от демокрация. 
 Махалото ще се люлее в двете посоки и няма да намери пълен покой — 
така, както ние, човешките същества, няма да намерим едновременно и 
абсолютна демокрация, и абсолютна сигурност. Защото, както казахме, те 
винаги са били, са и ще бъдат само относителни блага, в което може би е не 
само нашата сложна и противоречива орис, но и нашата изпълнена с 
предивикателства, но толкова истинска индивидуална и общностна съдба. 
 

След разглеждането на тази особен важна и нужна за разбирането и 
осмислянето на сигурността група съпътстващи я, пряко свързани и влизащи в 
сложни релации с нея, понятия, можем да напуснем вече гъстите слоеве на 
атмосферата, до които се докосва съвременната наука за сигурността, и да се 
спуснем малко по-надолу по билото на значимите проблеми — към актуалните 
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аспекти на политиката за национална сигурност. В следващата глава ще 
разгледам различни, някои от които успешни, опити, да се даде адекватно 
определение на понятието „национална сигурност”, заедно с някои принципни 
разсъждения за системата за национална сигурност. 
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ШЕСТА ГЛАВА 
Определения за национална сигурност 

 
 
 

Защото на всички е даден 
Един крайно несигурен живот. 

Марк Порций Катон Стари 

 
 
 
 Вече коментирах критично (и отчасти иронично), че при твърдения от 
типа „Има над 200 определения за национална сигурност”, или „Има над 300 
определения за тероризъм”, или „Има над 400 определения за глобализация”, 
става дума не за сериозна наука, а за граничещ с нелепост абсурд. Не е 
възможно да има толкова различни определения, просто има толкова и дори 
много повече опити на отделни автори да обяснят какво те разбират под 
„национална сигурност”, „тероризъм” или „глобализация”.  
 Наличието на подобни 200—300—400 т.нар. „определения” означава 
само, че няма едно-единствено определение, което да се е наложило като 
еталон (образец, стандарт). Ако го имаше, то и тогава, отново всеки би могъл 
да въвежда свое определение, само че би трябвало винаги да пояснява защо 
използва него, а не всеобщо признатото и с какво те се различават. Всеки 
експерт или научен работник запазва свободата си да разбира националната 
сигурност или тероризма, или глобализацията така, както смята за най-вярно, 
точно и правилно, но ще бъде научно и морално задължен да се оттласква от 
наложилия се еталон (образец, стандарт), да полемизира с него, да обяснява 
защо той не му върши работа, та се налага да прибягва до ново определение...  

След като изложих това принципно съображение, ще разгледам накратко 
еволюцията на понятието „национална сигурност” или по-конкретно еволюцията 
на схващанията за това понятие. 
 
 Еволюция на понятието „национална сигурност” 

➢ В Декларацията на независимостта  на САЩCXCVI, думите „safety” 
(безопасност) и „security” (сигурност) са употребени само по веднъж: 
„Според нас, щом една форма на управление се окаже пагубна за 

посочената цел, народът има правото да я видоизмени или премахне и да 
учреди ново управление, поставяйки основите му на такива принципи и 
организирайки властта му по такъв начин, каквито му се чинят най-
подходящи, за да гарантират неговата сигурност (safety) и щастие”502. 

„Но когато един дълъг низ от злоупотреби и грабителства, 
преследващи неизменно една и съща цел, говорят, че този народ е 
застрашен да бъде поставен под властта на един абсолютен деспотизъм, 
то тогава негово право и негово задължение е да отхвърли подобно 
управление и да си избере нови пазители на своята бъдеща сигурност 
(security)”503. 

➢ В Конституцията на САЩCXCVII думите safety (безопасност) и security 
(сигурност) също са употребени само един път: 

 
CXCVI Декларация за независимостта на САЩ (Declaration of Independence of the United States) —  обявяваща 
тринадесетте колонии, воюващи с Великобритания за независими щати. Одобрена е от Конгреса на 04 юли 1776 г. 
Написана е основно от Томас Джеферсън (Thomas Jefferson, 1743—1826). 
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„Не се допуска никакво суспендиране на действието на Habeas 
corpusCXCVIII, освен ако това се налага от съображения за обществената 
безопасност (safety) в случай на нашествие или бунт” (член 1, §9.2.)”504. 

„Тъй като за безопасността (security) на всяка свободна държава е 
необходимо добре организирано опълчение, правото на народа да притежава 
и носи оръжие не може да бъде нарушавано (ІІ добавка „Право за носене на 
оръжие”, ратифицирана 15.12.1791 г.)”505. 

➢ Редица автори твърдят, че за първи път понятието „национална 
сигурност” е употребил президентът на САЩ Теодор РузвелтCXCIX в 
обръщение към Конгреса на 06.12.1904 г. , обосновавайки 
присъединяването на зоната на Панамския канал с интересите на 
националната сигурност506. В „Енциклопедия на американската 
политическа история” Джек Грийн (Jack Greene) твърди, че „разбирането 
на доктрината „Монро”CC като еднолично право [на САЩ] за намеса в 
работите на други страни било за първи път изложено от Теодор 
Рузвелт, „при това тези действия на САЩ се обяснявали с 
изискванията за „национална сигурност”507. 

➢ Но президентът Удроу УилсънCCI (Woodrow Wilson, 1856—1924, 
президент на САЩ в периода 1913—1921 г.) напомня в своя реч през 
1915 г., че понятието „национална сигурност” се е упоменавало още в 
Декларацията за правата  на Вирджиния (Virginia Declaration of Rights, 
1776), съчинена основно от един от бащите основатели на САЩCCII, 
Джордж Мейсън (George Mason, 1725—1792). В документа е записано: 
„Правителството се създава или трябва да бъде създадено за общото 

полза, защитата и сигурността (security) на хората, нацията или 
общносттаCCIII”508. 

➢ Първото определение на националната сигурност  в категориите 
на „националните интереси” е дадено от Уолтър Липман (Walter 
Lippmann, 1889—1974) през 1943 г.:  
„Държавата се намира в състояние на сигурност, когато не й се 

налага да принася в жертва своите законни интереси, за да избегне 
войната, и когато тя е в състояние да защити при необходимост своите 
интереси чрез водене война”509. 

 
CXCVII Конституция на САЩ (Constitution of the United States) — одобрена на 17.09.1787 г. и окончателно ратифицирана на 
21.06.1788 г. 
CXCVIII Habeas Corpus — английски закон (1679) за неприкосновеността на личността, изискващ представяне на 
арестувания пред съд в течение на установен срок за съдебното дирене и установяване законността на ареста — 
основа на конституционната практика във Великобритания, САЩ и други страни. 
CXCIX Теодор Рузвелт (Theodore „Teddy” Roosevelt, 1858—1919) — президент на САЩ в периода 1901—1909 г. 
CC Доктрината „Монро“ е геополитическа и геостратегическа концепция, определяща външната политика на САЩ и 
интересите им в Западното полукълбо (Двете Америки — Северна и Южна). Съгласно тази доктрина никоя друга 
велика сила не може да се намесва в този регион и да оспорва правото на САЩ да имат решаваща дума за процесите 
в него. Доктрината е разработена от тогавашния държавен секретар Джон Куинси Адамс (John Quincy Adams, 1767—
1848, президент на САЩ в периода 1825—1829) и провъзгласена от президента Джеймс Монро (James Monroe, 1758—
1831, президент на САЩ в периода 1817—1825) в обръщение към Конгреса на САЩ 02.12.1823 г. Затова и тази 
доктрина е наречена на неговото име. 
CCI Удроу Уилсън (Woodrow Wilson, 1856—1924) —  президент на САЩ в периода 1913—1921 г. 
CCII Изразът „бащи основатели” е използван за първи път през 1916 г. от Уорън Хардинг обозначава всички политически 
лидери и държавници, участвали в основаването на държавата САЩ, в Американската революция чрез подписването 
на Декларацията за независимост на САЩ,  в Американската война за независимост и създаването на Конституцията 
на САЩ. Може да се обособят две основни подгрупи: „подписалите декларацията за независимост” и „създателите на 
конституцията”. Понякога като „бащи основатели” се определят всички, участвали в извоюването на Американската 
независимост и създаването на Съединените американски щати като политици, юристи, държавници, войници, 
дипломати или обикновени граждани, напр. Джон Адамс, Джон Джей, Томас Джеферсън, Джеймс Мадисън, Джордж 
Уошингтън, Бенджамин Франклин, Александър Хамилтън. 
CCIII „Government is, or ought to be, instituted for the common benefit, protection, and security of the people, nation or 
community”. 
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➢ Според изследване на експерти на ООН   от 1986 г.:  
„Сигурността е състояние, в което държавите считат, че не 

съществува опасност от въоръжено нападение, политически натиск или 
икономическа принуда, така че да са способни свободно да осъществяват 
своето свободно развитие и прогрес”510. 

➢ В Закона на Руската федерация „За сигурността”  (03.03.1992 г.) е 
записано следното:  
„Сигурност — състояние на защитеност на жизненоважните 

интереси на личността, обществото и държавата от вътрешни и външни 
заплахи”511. 

„Жизненоважни интереси — съвкупност от потребности, 
удовлетворяването на които надеждно обезпечава съществуването и 
възможностите за прогресивно развитие на личността, обществото и 
държавата”512. 

➢ В Стратегията за национална сигурност на Руската федерация 
до 2020 година  (12.05.2009 г.) се посочва следното: 
„Национална сигурност — състояние на защитеност на личността, 

обществото и държавата от вътрешни и външни заплахи, което позволява 
да се обезпечат конституционните права, свободи, достойно качество и 
равнище на живот на гражданите, суверенитет, териториална цялост и 
устойчиво развитие на Руската федерация, отбраната и сигурността на 
държавата”513. 

„Национални интереси на Руската федерация — съвкупност от 
вътрешните и външните потребности на държавата в обезпечаване на 
защитеност и устойчиво развитие на личността, обществото и 
държавата. В дългосрочна перспектива националните интереси на Руската 
федерация се изразяват: в развитие на демокрацията и гражданското 
общество, повишаване на конкурентоспособността на националната 
икономика; в обезпечаване на непоклатимостта на конституционния строй, 
териториалната цялост и суверенитета на Руската федерация; в 
превръщането на Руската федерация в световна държава, дейността на 
която е насочена към поддържане на стратегическа стабилност и 
взаимноизгодни партньорски отношения в условията на многополюсен 
свят”514. 

➢ В руския Кратък речник на специалните термини за ръководния 
състав на Въоръжените сили на Руската федерация  от 1994 г. се 
казва: 
„Сигурност на държавата, национална — състояние, при което се 

обезпечава защитата на жизнено важните интереси на държавата и 
гражданското общество в икономическата, политическата, военната, 
екологическата, хуманитарната и други области”515. 

➢ В Концепцията за национална сигурност, приета от правителството на 
Жан ВиденовCCIV през 1995 г., но останала негласувана от парламента, е 
дадено определението: 
„Националната сигурност е динамично състояние, при което за 

държавата и обществото не съществува пряка опасност от въоръжена 
агресия, политически диктат или икономическа принуда, или ако такава се 
появи, те ще бъдат надеждно защитени”516.  

 
CCIV Жан Виденов — министър-председател на Република България в периода 1995—1997 г. 
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➢ Във Военната доктрина от 1994 г., приета също от правителството на 
Жан Виденов и неодобрена от Народното събрание, се казваше, че: 
„Националната сигурност се счита за гарантирана, когато 

държавното ръководство прецени, че не съществува заплаха за 
националните интереси или заплаха от всякаква  форма  на  насилие и  
принуда, или, че тази заплаха може  да бъде  компенсирана, неутрализирана  
или  управлявана”517. 

➢ В Концепцията за националната сигурност на Република 
България, приета с Решение от 16.04.1998 г. на Народното събрание, 
се подчертава, че: 
„Национална сигурност има, когато са защитени основните права и 

свободи на българските граждани, държавните граници, териториалната 
цялост и независимостта на страната, когато не съществува опасност от 
въоръжено нападение, насилствена промяна на конституционния ред, 
политически диктат или икономическа принуда за държавата и е 
гарантирано демократичното функциониране на държавните и 
гражданските институции, в резултат на което обществото и нацията 
запазват и увеличават своето благосъстояние и се развиват”518. 

➢ В Стратегията за сигурност на Република България, приета от 
правителството на Симеон СакскобургготскиCCV през 2005 г., обсъдена 
дори от Консултативния съвет за национална сигурност при президента 
на 10.12.2003 г.519, но така и останала неодобрена от Народното 
събрание, не се дава определение за „национална сигурност”520. 

 Вижда се, че правителството на Симеон Сакскобургготски бе решило от 
названието на стратегията да отпадне „национална”. За сравнение, този 
документ се нарича „Стратегия за национална сигурност” в САЩ — National 
Security Strategy, в Русия — Стратегия национальной безопасности, както и в 
бившите социалистически държави, станали членки на НАТО — Литва, Латвия, 
Естония, Полша, Унгария, Словения и Румъния. Названието „Стратегия за 
сигурност” се използва само от Чехия и Словакия. Не става дума за някаква 
несъществена разлика в названията, а че с изричното акцентиране върху 
националния характер на стратегията за сигурност ясно се подсказва и показва, 
че в нея става дума за националите измерения на сигурността, за поне отчасти 
националния характер на документа — а не за някаква стерилна, абстрактна 
общология на сигурността. 

➢ В Проект за Стратегия за сигурност на Република България, подготвяна 
от правителството на Сергей СтанишевCCVI през 2006—2008 г., но така и 
не стигнала до финализиране като процедура на приемане, е записано 
следното: 
„Изработването на политиката на национална сигурност изисква 

разграничаване в рамките на националната сигурност на сигурност на 
държавата, на гражданска сигурност и на способността за управление при 
кризи. Сигурността на държавата обхваща външната, отбранителната и 
институционалната сигурност, докато гражданската сигурност е 
сигурността на гражданите в тяхната непосредствена среда. Взети 
заедно, те съставляват националната сигурност в нормални условия”. [...] 

„В основата на сигурността на Република България е състоянието на 
стабилност и функционална ефикасност на държавата с нейните 

 
CCV Симеон Сакскобургготски —  министър-председател  на Република България в периода 2001—2005 г. 
CCVI Сергей Станишев — министър-председател на Република България в периода 2005—2009 г. 
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структури във вътрешен и в международен план, което се гарантира от 
действията на държавните институции, конституционно отговорни 
затова”. [...] 

„Гражданска сигурност. Състояние на законност, при което са 
защитени животът, свободите, здравето и имуществото на гражданите 
от асиметрични заплахи с военен или невоенен характер, от природни, 
технически или комбинирани вредни фактори, от пътни, производствени и 
битови инциденти, както и от нарушения на обществения ред”521. 
 Тази Стратегия за национална сигурност бе подготвена от работна група, 
която се координираше от проф. Димитър Йончев. На него се дължат 
несъмнените достойнства на проекта. Такова безспорно достойнство е най-
вече опитът да се излезе от омагьосания кръг на силовото разбиране на 
сигурността и силната централизация в системата за сигурност, когато 
ведомствата са като комини (по образния изказ проф. Димитър Йончев) —  
всички са насочени към Центъра (т.е. към столицата), очакват инструкции от 
него и не комуникират хоризонтално помежду си. Друго важно достойнство на 
този проект е това, че в него се говори за „конфигуриране пространството на 
сигурността като мрежа от мрежи”. 

В гореспоменатия Проект за Стратегия за национална сигурност е 
записано следното: 

„Съществено предизвикателство пред държавата и обществото е 
промяната на политиката на национална сигурност на Република България, 
която традиционно се гради върху идеята за централизирани и силни 
ведомства, ограничаващи на практика възможностите на гражданите сами 
да допринасят за собствената си сигурност, в политика на хармонична 
съгласуваност на възможностите и действията на всички елементи в 
системата на сигурност, изградена по модела на мрежа от мрежи”522. 
[курсивът мой — Н.Сл.] 
 Както споменах по-горе, че Димитър Йончев разглежда сигурността като 
„състояние на присъствие, при което е налице задоволителен контрол от 
страна на присъстващия над въздействията върху него”523. Естествено, той е 
„прокарал” това свое разбиране в този Проект за Стратегия:  

„Сигурност на Република България. Състояние на задоволителен 
контрол над вредните въздействия върху гражданите, обществото и 
държавата”. [...] 

„Среда на сигурност на Република България. Съвкупността от 
вредните въздействия върху страната, които оказват влияние върху 
стабилността и живота на гражданите, обществото и държавата”. 

➢ В новата Стратегия за национална сигурност на Република 
България (приета с Решение от 08.03.2011 г. на Народното събрание) 
се казва:  
„Стратегията очертава по-широко разбиране за националната 

сигурност, като извежда на предно място сигурността на гражданина, 
обществените и икономическите аспекти, без да подценява измеренията, 
свързани с отбраната, външната политика, разузнаването, охраната на 
обществения ред и защитата на законността. Повече от всякога става 
очевидно, че крайният продукт и същинският смисъл на понятието 
„национална сигурност” е защитеността на отделния гражданин, 
неприкосновеността на неговата свобода и достойнство”524. 
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➢ Парадоксално е, но не някъде другаде в българското законодателство, а 
тъкмо в Закона за защита на класифицираната информация ,  
приет на 24.04.2002 г. и претърпял редица изменения и допълнения, бе 
решено да се фиксира и фактически да стане едва ли не фундаментална 
дефиниция, облечена с авторитета на закона, следното определение за 
национална сигурност: 
„Национална сигурност” е състояние на обществото и държавата, при 

което са защитени основните права и свободи на човека и гражданина, 
териториалната цялост, независимостта и суверенитетът на страната и 
е гарантирано демократичното функциониране на държавата и 
гражданските институции, в резултат на което нацията запазва и 
увеличава своето благосъстояние, и се развива”525. 

➢ През 2009 г. с допълнителна разпоредба в Закона за Държавна 
агенция „Национална сигурност” ,  приет на 11.12.2007 г.526 и 
претърпял редица изменения и допълнения, е записано следното 
определение: 
„Национална сигурност” е динамично състояние на обществото, при 

което са защитени териториалната цялост, суверенитетът и 
конституционно установеният ред на страната, когато са гарантирани 
демократичното функциониране на институциите, основните права и 
свободи на гражданите, устойчивото икономическо развитие и 
благосъстоянието на населението, както и когато страната успешно 
защитава националните си интереси и реализира националните си 
приоритети”527. 

➢ В Стратегията за национална сигурност на Холандия 528 от 2007 г. 
се казва следното: 
„Националната сигурност е изложена на опасност, когато 

жизненоважните интереси на Холандската държава и/или общество са 
застрашени до такава степен, че това може да доведе до разрушаване на 
обществото. Националната сигурност включва както пробив в 
сигурността, предизвикан от целенасочени човешки действия (сигурност), 
така и пробив, дължащ се на бедствия, системни или процесни грешки, 
човешки пропуск или природни аномалии, като например екстремни 
атмосферни условия (безопасност)”529. 
 Жизненоважните национални интереси на Холандия са определени 
като:  

 Териториална сигурност — запазване независимостта и по-специално 
териториалната цялост. Тази сигурност може да бъде застрашена 
например при окупация на страната от друга държава или при 
терористична атака; 

 Икономическа сигурност — ненарушено, ефективно и ефикасно 
функциониране на икономиката. Тази сигурност може да бъде 
застрашена например при загуба на важен търговски партньор; 

 Екологична сигурност — защитена и с достатъчно способности за 
самовъзстановяване околна среда. Тази сигурност може да бъде 
застрашена например при природни бедствия и климатични промени;  

 Физическа сигурност — защита на живота и здравето на гражданите и 
на жизнената им среда. Тази сигурност може да бъде застрашена 
например при епидемия, мащабен пробив на дигите, авария в 
химически завод;  
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 Социална и политическа стабилност — социален климат, при който 
различните групи хора живеят заедно без големи конфликти в 
рамките на демократичната държава и при споделени основни 
ценности. Тази сигурност може да бъде застрашена например при 
настъпване на промени в демографската структура на обществото 
(засягащи солидарността между поколенията), в социалната кохезия и 
в степента на участие на населението в обществените процеси530. 

➢ В Стратегията за национална сигурност на Великобритания 
„Сигурността в един взаимозависим свят”  от 2008 г. 531, допълнена 
през 2009 г., се посочва, както следва: 
„Подходът на Великобритания към националната сигурност се корени 

в нашите базисни ценности. Те включват правата на човека, 
върховенството на закона, легитимно и отговорно правителство, 
правосъдие, свобода, толерантност и възможност за всички. Ние ще бъдем 
упорити по отношение на рисковете, нашите цели и нашите способности. 
Ние възприемаме щателен подход към оценката на рисковете и заплахите 
за нашата сигурност и на опциите за справяне с тях. [...] 

„Този революционен подход за справяне с предизвикателства, свързани 
със сигурността отразява дълбоката и еволюираща промяна в разбирането 
ни за национална сигурност: разширяване на концепцията отвъд рамките на 
традиционния фокус върху защита на държавата и нейните интереси от 
нападения от други държави, за да бъдат включени заплахите за отделните 
граждани и нашия начин на живот. Ето защо стратегическата рамка на 
правителството по отношение на националната сигурност включва не само 
традиционните области на националната сигурност като враждебни военни 
дейности или нови, развиващи се форми на тероризъм, но също така и 
предизвикателства като промените в климата, енергийната сигурност и 
конкуренцията за ресурси, сериозната организирана престъпност, както и 
големи извънредни граждански ситуации като пандемичния грип и 
наводненията”. [...] 

„Обхватът и подходът на тази стратегия отразява начина, по който 
се е променило нашето разбиране за националната сигурност. В миналото, 
държавата беше традиционния фокус на външната политика и на 
политиката за отбрана и сигурност, а националната сигурност беше 
разбирана като занимаваща се със защитата на държавата и нейните 
жизнени интереси от атаки от други  държави. През последните 
десетилетия, нашето схващане за националната сигурност бе разширено, 
за да включи заплахите към отделните граждани и нашия начин на живот, 
както и за нашия интегритет и интересите на държавата”. [...] 

„Правителството заявява, че неговата единствена всеобхватна цел 
на националната сигурност е: „Защитата на Великобритания и нейните 
интереси, за да се създадат условия за нейния народ да живее своя живот 
свободно и с увереност, в един по-сигурен, стабилен, справедлив и 
проспериращ свят”. [...] 

„Нашият всеобхватен, стратегически подход означава, че: 
— ще се обръщаме към предизвикателствата към националната 

сигурност още при техния източник, като установяваме защо възникват 
предизвикателства към националната сигурност, т.е. задвижващите 
механизми (drivers), и какво можем да направим, за да ги смекчим; 
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— ще установяваме също така кой или какво застрашава 
интересите и гражданите на Великобритания, т.е. източниците на 
заплахи, и ще изработваме най-подходящия политически отговор; 

— ще даваме гаранции, че притежаваме способности за справяне със 
заплахите за сигурността, независимо как те възникват, т.е. различните 
средства (means) или области (domains), в които те могат да се проявят; 

— нашият отговор ще се основава на широк спектър от по-добре 
интегрирани ресурси, включващи въоръжените ни сили, правоприлагащите 
агенции, агенциите за сигурност и разузнаване, дипломатическите 
способности и дейностите за международно развитие”532. 
 Изводът от така приведените определения за националната сигурност и 
националните интереси е, че акцентът е бил и остава все още върху 
защитата, върху обезпечаването на едно статично или квазистатично 
състояние (равновесие), в което главен приоритет е държавата, а 
обществото и хората са функция на удовлетворителното ниво на 
обезпечаването на нейните, на държавата, интереси. С други думи, макар да се 
говори за сигурност, най-много да става дума за относителна сигурност, а по-
скоро стратегическата цел е обезпечаването на защитена безопасност (вж. 
отново класификацията за сигурност, посочена в Трета глава).  
 Приведох цитати от стратегиите за национална сигурност на Холандия и 
Великобритания, защото те са много по-различни от останалите сухи, банални 
и започващи да събират прах по лавиците веднага след написването им, 
подобни документи на останалите държави от НАТО. В тези две стратегии  бе 
стимулиран напоследък научен, модерен дебат върху сигурността като такава 
(security as such). В тях на преден план излизат идентификацията, анализът, 
оценката, въздействието и мониторинга на рисковете, т.е. управлението на 
риска, което съответно премества и акцента от охраната от заплахи, през 
превенцията на опасности към ранното сигнализиране на рискове. 
 Накрая, ще приведа едно определение за национална сигурност 
на Митко Стойков  — сравнително непознат, но работещ задълбочено по 
проблематиката на сигурността български експерт. Това определение се 
различава от безбройните предъвквани и останали малко или много в ХХ век 
дефиниции, които преминават от статия в статия и от книга в книга и си 
приличат като еднояйчни близнаци. То едва ли може да служи като единица 
мярка за това що е национална сигурност, но показва, че в науката за 
сигурността може да се търсят нови идеи и да се твори, а не само да се търсят 
банални шаблони и да се преписва творчески: 

„Националната сигурност е управлявано състояние на позитивен 
динамичен баланс на превъзходство на способностите на системата за 
национална сигурност над нейните потребности за реагиране на 
проявленията на предизвикателствата, рисковете и заплахите на средата 
за сигурност, което гарантира постоянна защитеност на жизнено важните 
интереси и развитието на личността, на обществото и на държавата”533. 
          Митко Стойков дава и следното определение за система за национална 
сигурност: 

„Системата за национална сигурност е комплексна социална система 
(фамилия) от системи, обхващаща всички нормативно и функционално 
обвързани държавни институции — органите на законодателната, 
изпълнителната и съдебната власт, на местното самоуправление, 
публични, частни сдружения и обществени организации, на които са 
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делегирани задължения за гарантиране на сигурността на гражданите, 
стопанските субекти и държавата534”. 
 Впрочем, можем да намерим сходно схващане в споменатия по-горе 
Закон на Руската федерация за сигурността, където са дадени следните 
елементи на системата за национална сигурност: 

 „Системата за сигурност образуват органите на законодателната, 
изпълнителната и съдебната власт, държавните, обществените и другите 
организации и обединения, гражданите, вземащи участие в обезпечаването 
на сигурността в съответствие със закона, а така също 
законодателството, регламентиращо отношенията в сферата на 
сигурността”535. 
 Смисълът, призванието и отговорностите на системата и политиката за 
национална сигурност са да отстояват националните интереси. Ето защо мога 
да изразя съгласие с тезата на Георги Стефанов: „Обектът на националната 
сигурност е националният интерес [...]. Националният интерес [...]. като всеки 
друг интерес съчетава винаги двата елемента: обективен (наличието на 
потребност — в случая на потребност на цялата нация) и субективен (съзнание 
за нея — в случая национално съзнание)”536. 
  
 За системата за национална сигурност 

Когато се говори за системата за национална сигурност, трябва да се 
подчертае много ясно и, ако се налага, безкомпромисно, че това не е просто 
механичен сбор от структури, норми и хора, а сложна организация, с много 
силни взаимни връзки, ефективна координация и качествено управление. 
Следователно тя наистина е уникален комплекс с многопластова структура, 
различни нива на подчиненост и категорично необходим синергетичен ефект, 
който повишава значително нейния капацитет и възможности до такава степен, 
че тя преминава в едно качествено ново състояние, когато съществува — нека 
отново да го изтъкна — не просто събиране, а умножаемост на 
способностите за генериране на сигурност.  
 В системата за национална сигурност всичко е важно, от значение и не 
бива да бъде подценявано, правено „на парче” или на принципа „Сега да се 
справим някак си, а пък за останалото ще мислим после”. Защото тази система 
е натоварена с огромна отговорност — да поддържа цялата дейност на 
държавата, обществото и гражданите в нормално и работещо състояние. 
Затова тя трябва да бъде модерно и гъвкаво структурирана, интелигентно и 
ефективно контролирана, разумно и отговорно управлявана.  
 Системата за национална сигурност като всяка толкова сложна 
адаптивна система, се нуждае от мултифункционален субект на управление, 
който да обработва още на най-ранен етап сигналите, постъпващи от 
„сетивата” на тази система, да залага на децентрализацията, а не на 
централизацията, както и на координацията, вместо на командването (даже 
командоренето), да разработва алтернативни стратегии за поведение, да 
управлява рисковете, а не да върви след събитията по методите „проблем—
реакция” и „проба—грешка”. Науката за национална сигурност, в която и аз 
влагам своите изследователски усилия, е базирана на разбирането, че именно 
държавата е ключовият елемент в субекта на управление на системата за 
национална сигурност, държавата е основният фактор за комплексен и 
интегративен мениджмънт на тази система; държавата е главният 
производител на сигурност. 
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 Към Системата за национална сигурност има едно неизменно изискване 
— да съхрани при всички обстоятелства способността си да действа в 
автономен режим и да може да оптимизира своето функциониране винаги 
когато националната сигурност е застрашена. Очевидно е, че запазването на 
такъв капацитет зависи от това дали държавата е изолирана (или неутрална) 
или е част от по-голяма система от държави, функционираща като Система за 
колективна сигурност. За да изпълнява предназначението си, една Система за 
национална сигурност трябва да бъде наистина „национална” (по характер), 
наистина „система” (с висока степен на интегритет и с национално отговорно 
управление) и наистина „за сигурност” (т.е., както вече многократно писах, да 
представлява сложен механизъм за производство на сигурност).  
 Системата за национална сигурност трябва да е самосинхронизираща се, 
самооптимизираща се, самообучаваща се, настроена за динамичен анализ на 
ситуацията. Тя не може да съществува вън от конкретното време и 
пространство, и е функция не само на трайни тенденции, но и на всяка промяна 
в стратегическата ситуация. В нея обществото е пуснало дълбоки корени (и тя в 
него), отчитащи традициите, историческия опит и манталитета. Въпреки своите 
национални специфики, Системата за национална сигурност е изключително 
податлива на външно влияние, понякога дори е лесно внушаема и лесно 
възбудима така, че да загуби автономността си, да се пристрасти към чужди 
указания и въздействия. За жалост в България често се дава приоритет на 
чужди схеми и рецепти. Ето защо Системата за национална сигурност, освен че 
трябва да бъде национална по характер, но поради транснационалния 
характер на рисковете и заплахите също трябва да бъде интегрирана 
(интегрируема) в Система за колективна сигурност. Но е заблуда, че всяка 
конструкция, включително механично привнесената отвън, би могла да пасне 
на страната. Присаденото в Системата за национална сигурност може да бъде 
и неефективно, да породи силно вътрешно триене, концентратори на 
напрежение. Сляпото следване на чужди модели може да подмени 
националната идентичност, да денационализира системата за национална 
сигурност, да я отчужди дори от обществото и хората. 
 
 Парадигмални условия за анализ на националната сигурност 
 Разбира се, за човек като мен, който вече две десетилетия се е посветил, 
започвайки практически от нулата, най-напред на политиката за сигурност, а 
след това и на науката на сигурността, не е изобщо трудно да приведе още 
десетки цитати от различни стратегии, бели книги и закони на множество 
държави, на български политически партии и научни институти. Моят архив в 
това отношение е огромен и когато му хвърлям поглед, винаги си казвам колко 
тона словесен баласт трябва да се преработи, за да се извлекат няколко 
безценни грама научно злато! А това са напрегнати дни и безсънни нощи в 
продължение на толкова много месеци и години! 
 Убеден съм, обаче, че анализът на националната сигурност, намирането 
на някакво работно определение за нея, както и осмислянето на оптималната 
структура на системата за национална сигурност, която да генерира преди 
всичко (не може да се избегне тавтологията) национална сигурност, не може да 
се прави без наличието на две базисни, също така несъмнено парадигмални 
условия: 
 (1) Познавателен пространствен модел за сигурността, който да 
класифицира и систематизира различните нива на сигурността и да дава ясна, 
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работеща и адекватна на обективната реалност и субективите нагласи в 
сложната социална система, каквато е всяка човешка общност и най-вече 
обществото, представа какво е приложното поле на националната сигурност. 
 (2) Познавателен времеви модел за сигурността, който да разполага 
сигурността в координатите на актуалната геострагическа, геополитическа, 
геоикономическа (и дори геоенергийна) ситуация в глобален, континентален, 
регионален и национален план, за да отчете съвременните тенденции в 
сигурността, както и основните предизвикателства, технологии за мениджмънт 
и модели за сценарийно проектиране и планиране, пред които е изправена 
сигурността днес. 
 
 Следващата глава ще бъде посветена именно на два познавателни 
модела на сигурността: пространственият модел на сигурността (моята Схема 
на петте нива на сигурността) и времевият модел на сигурността (моята Схема 
за трите вълни на сигурността). 
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СЕДМА ГЛАВА 
Петте нива и Трите вълни на сигурността 

 
 
 

Бог им дава безопасност, и те се успокояват с нея: 

Но очите Му са върху пътищата им. 

Иов, 24:23 

 
 
 
 Науката за сигурността е едновременно и необятно поле от посоки за 
интелектуални усилия на всеки, който е готов неуморно да върви из него в 
търсене на своята малка научна обетована земя, и неизчерпаем кладенец от 
оригинални  идеи, за всеки, който не се бои да черпи от него освежителни струи 
за собствената си малка научна райска градина. 
 В науката за сигурността няма запазени територии, нито фронтови линии. 
В българската наука за сигурността това важи още повече. Ние, българските 
научни работници в теоретичното и практическо поле на тази наука, много 
трудно можем да преодолеем неутешителните ограничения, наложени от това, 
че България е сравнително малка държава, че науката ни като цяло е натикана 
в миша дупка — загърбена две десетилетия поред от политиците и политиката, 
а езикът, на който пишем не е от световните многонационални езици и затова 
на него никой извън страната нито чете, нито пише, а значи не следи 
затворените ни в периферното провинциално пространство и оставащи за 
вътрешна консумация публикации. Ето защо нашата научна орис е да работим 
в крайно ограничената родна научна реалност, без да ни познават извън 
България и затова — без да можем да получим адекватна, конвертируема 
оценка за истинските ни научни стойности и приноси.  Ние нямаме държава, 
която ако и когато оцени, че някой от нас е написал сериозна монография в 
сигурността, да се захване да я преведе, издаде, пропагандира и 
разпространява навън. Не, че държавата трябва задължително да прави това, 
но и за това е нужна държава, нужна е стратегия, нужна е политика, нужни са 
фондове, чрез които държавата да осъществи тази своя изключително важна 
роля. 
 Така че нашата наука е това, което общността от експерти, работещи в 
нея решат, че тя е. И понеже тази общност е консервативна, с изместен акцент 
към монодисциплинарния подход в науката за сигурността, понякога правенето 
на наука в сигурността, се превръща в истинско предизвикателство, защото 
главната му същност е да руши предразсъдъци. А аз непрекъснато се натъквам 
на подобни предразсъдъци. През годините постоянно някой ми е обяснявал, как 
съм дошъл в науката от политиката, а политиката била едно, но науката — 
съвсем друго, далеч по-умно и по-сложно! Или пък ми е натяквано, че по 
образование съм математик, а значи къде съм тръгнал в обществените науки 
— в тях е коренно, ама коренно различно! 
 Обаче не друг, а мъдрецът Лудвиг ВитгенщайнCCVII е казал, че усилието 
за разбиране е свързано с „насладата да се рушат предразсъдъците”537. Част 
от тази наслада е резултат от възможността да се излиза извън рамките на 
словесното пълноводие, което описва отдавна установени знания, разказва 

 
CCVII Лудвиг Витгенщайн (Ludwig Wittgenstein, 1889—1951) — австрийски философ на логиката и езика. 
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впечатления от отдавна прочетени книги и повтаря отдавна забравени подходи. 
В този смисъл, при цялото съзнание за условността, която всеки един модел 
представлява, аз съм категорично убеден, че модели трябва да се разработват, 
трябва да се формализират и структурират знания, да се синтезират смислови 
символи и качествени (като антипод на количествени) конструкти, чрез които да 
се добираме до същността на явлението, проблема или процеса.  
 Вече говорих за „Бръснача на Окам”. Той не е панацея, но той е решение! 
Чрез този забележителен принцип на пестеливостта, като вземем под внимание 
най-главното, без да умножаваме същностите повече от необходимото, ние 
можем да намерим най-адекватния модел, така че той да отрази, да осмисли и 
да освети най-важното, най-основното, най-неизменното. Резултат от подобен 
подход са и двете Схеми, които предлагам в тази Глава. Те са разработени от 
мен като научни усилия за изграждане на работещи и ефективни познавателни 
модели за сигурността.  
 Схемата за Петте нива на сигурността538 е подобен опит за 
построяване на познавателен пространствен модел на сигурността. Тя 
успява много добре, даже неочаквано добре, да схване и опише т.нар. 
„пространствена протяжност” на съвременното схващане за сигурността. 
Доказателство за успешното й конструиране е нейното широко използване. 
 Схемата за Трите вълни на сигурността539 е интелектуално усилие да 
бъде построен познавателен времеви модел на сигурността. Тази Схема не 
само също така успява адекватно да схване и опише т.нар. „времева 
протяжност” на съвременното схващане за сигурността, но и служи като Фар, 
като Пътеводител за най-належащите приоритети в теорията и практиката на 
сигурността, а именно за необходимостта от коренно преосмисляне на 
досегашните инерционни и линейни подходи, поради навлизането ни в 
рисковото общество, в обществото на риска540. Това общество е вече 
пространство и време на нова парадигма на сигурността, изследванията за 
което не могат да бъдат базирани на стари методи и уютни, но остарели 
мисловни схеми, а е нужен интелектуален, концептуален и понятиен рестарт на 
науката за сигурността. 
 
 Схема на Петте нива на сигурността. 
 Схемата на Петте нива на сигурността, предложена от мен през 1999 
г.541, имаше най-вече познавателна и методологическа цел, а още по-точно тя 
служеше за онагледяване и улесняване на студентите и експертите в 
ориентирането къде основно се разполагат и какъв главно е обхватът на 
националната и на международната сигурност. Тази Схема съзнателно 
включваше само най-съществените връзки и взаимоотношения, но 
преимущество на нейната простота бе, че е лесно разбираема и служи като 
добър помощен инструмент. 
 По-късно, в следващи свои публикации, аз добавях нови разсъждения и 
доразвивах тази Схема542,543,544. Оказа се обаче, че със своята простота и 
адекватност Схемата се „хареса” на професионалната общност и започна да се 
използва много често545,546,547,548,549,550. При това в множеството публикацииCCVIII 
подходът при използването на Схемата бе коренно различен — някои го 
правеха коректно, цитирайки първоизточника, други — не твърде коректно, 
трети — твърде некоректно, а четвърти направо плагиатстваха. 

 
CCVIII В бележките, посочени в по-горе са цитирани само малка част от публикациите, в които се използва моята схема 
на петте нива на сигурността. 
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 Запознавайки се с излизащите публикации от български автори, 
работещи по проблемите на сигурността, констатирах с разбираемо 
удовлетворение, но и с нарастваща тревога, че Схемата на Петте нива на 
сигурността се смята от една значителна част от тях като подразбираща се, 
като естествена и общоприета, като дошла сякаш от западна посока (най-
малкото от Harvard University или RAND Corporation), като аксиома или азбучна 
истина, като неподлежаща на съмнение и подразбираща се систематизация, за 
която всички, естествено, знаят и която всички, разбира се, използват в 
анализите си. 
 Огромното количество научни разработки в областта на сигурността, 
както и излизащите у нас непрекъснато и своевременно монографии на видни 
американски, европейски и руски автори, позволяват да се разшири и 
задълбочи погледът върху Схемата на нивата на сигурността; предоставят 
допълнителни възможности тя да бъде защитаема, защитима и защитена като 
добър помощен инструмент; дават нови аргументи за признаването на нейния 
принос по отношение на намирането на надежден изследователски апарат и 
адекватен подход към тази ключова философска категория „Сигурност”.  
 Това стана причина да напиша монографията „За петте нива на 
сигурността”,551 където Схемата за петте нива на сигурността е разработена и 
изследвана обстойно. Тук ще се спра накратко на основните характеристики на 
тези пет нива. 
 Първото ниво на сигурността е Сигурност на Индивида (сигурност на 
отделния човек, сигурност на личността), наричана различно — 
„индивидуална”, „персонална”, „лична”, „човешка” и т.н. сигурност (individual 
security, personal security, human security). 
 Сигурността на индивида все повече излиза на преден план (особено на 
Запад), защото е свързана пряко не просто с правото на живот, а с правото на 
по-добро качество на живот, както и с другите основни човешки права и 
задължения, свободи и отговорности. За българското общество това също е 
въпрос на близка перспектива. Всъщност обръщането с лице към човешката 
сигурност е пряк резултат от новите акценти и приоритети в сигурността, през 
десетилетието преди края и десетилетието след края на Студената война. 
 Един от най-значимите наративи в анализа на Първото ниво на 
сигурността е този, чието основно съдържание са различията и разделителните 
линии, които преминават вътре в света на Запада, между Европа и САЩ. Това 
прави изучаването на Първото ниво на сигурността особено интересно и 
полезно, в контекста на присъединяването на България към 
Евроатлантическата общност. 

Второто ниво на сигурността е Сигурност на Групата от индивиди — 
групова сигурност (group security). 
 Не всяка група от хора е Група в смисъла, който се влага в теорията за 
сигурността. За да бъде обект на изследване от гледна точка на сигурността, в 
групата от хора трябва да има вътрешно сцепление, консолидация и 
интегритет, вътрешногрупова лоялност и солидарност, породени от наличието 
на общи ценности, интереси или цели (и/или необходимостта те да бъдат 
отстоявани); необходимо е да съществуват общи потребности, нужди или 
желания, които да бъдат удовлетворявани, а така също и общи заплахи, 
опасности и страхове, на които трябва да се дават отговори, т.е. това са все 
процеси или състояния, свойства или дефицити, които позволяват на групата 
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да се обособи и самоидентифицира като някаква общност с присъщи 
характеристики на сложна адаптивна система.  
 Групата може да се обособи по различни признаци — етнически, 
религиозен, териториален, социален, професионален, корпоративен, както и по 
някои други особени критерии, като сексуална ориентация, специфични 
възможности (напр. увреждания) и т.н. Ако е обособена по етнически или 
религиозен признак, Групата обикновено се нарича „малцинство”. 
 Когато се говори за групи, за общности от хора и за различни обществени 
прослойки, трябва да се подчертае изрично, че към тях като краен вариант се 
причислява и самото общество — най-голямата група от индивиди в рамките 
на държавата. Това е важно да се разбере, затова ще го кажа още веднъж — 
обществото е най-голямата група от хора, организирани или спонтанно 
възникнали в неговите рамки. Важно е да се разбере и защото така ще 
отделим, както ще видим малко по-нататък, и сигурността на Обществото в 
една Държава от сигурността на самата Държава. 
 Групата носи в себе си базисни материални и духовни ценности, култура, 
идентичност, памет, език, традиции и обичаи. Тяхното опазване и зачитане са 
важни аспекти на нейната сигурност. Групата е особено чувствителна към тези 
идентификационни маркери, чрез тях тя се отграничава от други групи, с които 
например е в конкуренция за някакви ограничени ресурси и много често a priori 
смята, че върху тях се посяга отвън и от страна на обществото, мнозинството 
или от другите групи. В този смисъл се говори за своеобразен комплекс на 
уязвимост на Групата. От своя страна мнозинството нерядко се самонатоварва 
с вина за тази уязвимост и така позволява на Групата да експлоатира своя 
комплекс и да черпи дивиденти от него. 
 Картината се усложнява съществено, когато някои общности от индивиди 
са разположени на територията на повече от една държава (руснаците), а 
някои си нямат държава майка (кюрдите). Но дори държавните и 
идентичностите (напр. етническите) граници да съвпадат поне относително, и 
дори Държавата и Обществото да се състоят от „един и същ народ”, става дума 
за две различни понятия с техните маркерни характеристики. А когато 
държавата и обществото са „референтни обекти по отношение на сигурността, 
те генерират два различни типа логика”.552 Тези два различни типа логика или 
по-скоро два различни логически конструкта изискват и различни подходи при 
тяхното изучаване.  
 Сигурността на Държавата е свързана с много по-консервативни, 
обективни, абсолютни, устойчиви, дори ставащи отчасти архаични категории и 
приоритети (като суверенитет, независимост, граници, териториална цялост и 
т.н.). А сигурността на Обществото е базирана на далеч по-субективни, 
относителни, променливи, по-гъвкави понятия (от рода на идентичност, 
безопасност, жизнен стандарт, просперитет и т.н.). Схващанията за 
потребността от сигурност на Държавата и Обществото могат и да се 
разминават, тъй като „за държавата оцеляването — това е съхраняването на 
суверенитета, а за народа (т.е. за обществото) оцеляването — това е 
съхраняването на идентичността” [курсивът мой — Н.Сл.]553.  
 Обществото като всяка общност от индивиди е лесно податливо на 
манипулации и страхове, то се подвежда по идеологии, обещания и харизми и 
би могло да разбира своята сигурност по начин, който ерозира сигурността на 
собствената му Държава. Обратното също е вярно — Държавата, със своята 
неизменност на потребностите си от сигурност може да изкривява 
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разбиранията на Обществото и да го натоварва с разходи в сигурността, които 
на практика не произвеждат сигурност. Нима не са спорни като приоритети и 
обем разходите на държавата ни в т.нар. „твърди” аспекти на сигурността, 
вместо ограничените й финансови ресурси да бъдат насочвани и към „меките” 
аспекти на сигурността, което ще рече инвестиции в качеството на човешкия 
потенциал и качеството на живота, образованието, науката, новите технологии, 
здравеопазването, социалната политика, екологията и устойчивото развитие! 
 Поставянето на акцента върху групата, върху общността, не игнорира 
интересите на най-голямата общност в държавата, т.е. на обществото. Не 
само сигурността на обществото е функция на сигурността на групите в него, но 
и сигурността на групите в едно общество е безспорна функция от сигурността 
на самото общество. За да се консолидира, обособи и съхранява една група 
като общност, неотменимото демократично право на самоорганизация за 
защита на индивидуални и групови интереси не бива да носи в себе си 
дезинтеграционен за държавата и обществото потенциал. 
 В анализа на Второто ниво на сигурността един от най-значимите и 
интересните наративи е наративът, чието основно съдържание са различията и 
разделителните линии, които преминават между Запада и Изтока, именно в 
смисъла на индивидуалистичните и колективистичните общества. Това 
прави изучаването на Второто ниво на сигурността особено интересно и 
полезно, в контекста на отношенията на Запада с останалия свят — отношения, 
в които Западът като ключов геостратегически, геополитически, 
геоикономически и напоследък геоенергиен фактор, носи огромна, неотменима 
и несподелима мисия и отговорност за оцеляването и развитието, за мира и 
сигурността на нашата Планета (за това ще стане по-подробно дума в 
Заключението).  
 Третото ниво на сигурността е Сигурност на Държавата или 
държавна сигурностCCIX (state security).  
 Това е старата, традиционна, все по-често подценявана сигурност, 
оставаща, както вече казахме, свързана със защитата на изконни ценности — 
териториална цялост, суверенитет, независимост, свобода, конституционен и 
вътрешен ред и т.н.  
 В анализа на Третото ниво на сигурността един от най-значимите и 
интересните наративи е наративът за трансформацията на Държавата като 
сложен механизъм за производство на сигурност и свързаната с това еволюция 
на базисните институционални опори на постмодерната Държава на 
сигурността. Това прави изучаването на Третото ниво на сигурността особено 
интересно и полезно, в контекста на свиващата се роля на националната 
държава и навлизането на частни и корпоративни интереси в редица сфери на 
сигурността и в повечето сектори от системата за национална сигурност.  
 Четвъртото ниво на сигурността е Сигурност на Общността от 
държави, т.е. колективна, коалиционна, общностна сигурност (collective 
security, community security, alliance security, coalition security).  
 Не всяка общност от държави е Общност в смисъла, който се влага в 
теорията за сигурността. За да бъде обект на изследване от гледна точка на 
сигурността, Общността от държави, по сходен с Групата от индивиди начин, 
трябва има някаква степен на вътрешно сцепление, консолидация и интегритет, 

 
CCIX Терминът „държавна сигурност" е натоварен с много негативно съдържание поради названието на съответната 
тоталитарна институция и това ме кара да усложнявам систематизацията, само и само да избегна прекомерната му 
употреба. 
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породени от наличието на общи ценности, интереси или цели (или от 
необходимостта те да бъдат отстоявани) или от наличието на общи заплахи, 
опасности и страхове, на които трябва да се даде отговор.  
 Обособяването на Общността от държави може да се извърши въз 
основа на следните признаци: 
 • по териториален или регионален признак, напр. балканските държави; 
 • по етнически признак, напр. славянските държави („панславянското 
братство”CCX), арабските държави;  
 • по религиозен признак, напр. православните държави („православната 
ос”CCXI), ислямските държави; 
 • по цивилизационен признак (в духа на разбирането за „цивилизация” на 
Самюъл ХънтингтънCCXII,554), напр. държавите от Запада; 
 • по признак „материално състояние” (или БВП на глава от 
населението), напр. богатите държави. 
 Възможно е да бъдат посочени и редица други форми на сдружаване на 
държави — двустранни и/или многостранни договори, алианси, пактове, 
коалиции, съюзи, общности за сигурност и т.н. Тези сдружения могат да бъдат и 
неформални, обединени около конкретни цели, напр. Коалицията на 
желаещите (Coalition of the Willing) в Ирак. 
 В анализа на Четвъртото ниво на сигурността един от най-значимите 
наративи е наративът, чието основно съдържание са проблемите, свързани 
именно с взаимодействието между Системата за национална сигурност на 
държавата и Системата за колективна сигурност, към която тази държава се е 
присъединила. Защото при своето членство (разтваряне, интеграция) в една 
Система за колективна сигурност, всяка Система за национална сигурност 
получава не само ползи и преимущества, но изпитва сложности и проблеми. 
Това прави изучаването на Четвъртото ниво на сигурността особено интересно 
и полезно, в контекста на членството на България в НАТО и Европейския съюз 
и интегрирането на нашата система за национална сигурност към системите за 
колективна сигурност на тези два Съюза. 
 Петото ниво на сигурността е Сигурност на Света, сигурност на 
планетата, т.е. обща, всеобща, глобална, универсална сигурност (global 
security, common security, comprehensive security, overall security).  
 При тази нарастваща взаимообвързаност, проблемите на глобалната 
сигурност все повече влизат в дневния ред на човечеството. През 1982 г. в своя 
доклад „Обща сигурност”, ръководената от Улоф Палме (Olof Palme, 1927—
1986) Независима комисия по въпросите на разоръжаването и сигурността към 
ООН първа разработи концепцията за обща сигурност (common security), 
съгласно която не може да има трайна сигурност, ако тя не бъде споделена от 
всички, и че обща сигурност може да бъде постигната само чрез 
сътрудничество, основано на принципите на равенството, справедливостта и 
реципрочността555. 

 
CCX Панславянско братство — идея за обединение на славянските народи, базираща се на панславизма, който 
представлява културно и политическо течение (идеология) за политически съюз на държавите, населени със славяни, 
изграден благодарение на етническата, културната и езикова близост на тези народи. 
CCXI Православна ос — идея за обединение на православните народи, базираща се на общата православна религия. 
Впрочем, за по-доброто и изчистено от идеология разбиране на днешна Русия е добре да се отчита, че тя все повече 
заменя панславянското братство с пан-„Лукойл”-ското братство (нефтът е новата кръв, която тече по жилите на 
обществата и ги сродява в нови братства), както и православната ос — с „Газпром”-овата тръбопроводна ос (газът е 
новата вяра, която изповядват обществата и той ги сплотява в нови паства). 
CCXII Общност с висока степен на интегритет на базата на културата, историята, етноса и религията, с близка, 
включително до съвпадение ценностна система. 
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 В анализа на Петото ниво на сигурността един от най-значимите 
наративи е наративът, чието основно съдържание са съвременните тенденции, 
които като координатни оси ще формират в идните 15—20 години 
многомерното пространство на системата за международни отношения и ще 
служат като динамична времева и пространствена рамка на твърде 
променливата среда за глобалната, континенталната, регионалната и 
националната сигурност. Това прави изучаването на Петото ниво на 
сигурността особено интересно и полезно, в контекста рисковете и 
предизвикателствата, пред които е изправена България и необходимостта за 
формулиране на стратегия и политика за реализиране националните ни 
интереси. 
 
 Макар и подредени от първо до пето, тези нива не бива да се възприемат 
като повече или по-малко важни. Всяко от тях има свое специфично значение. 
Трябва да се държи сметка за характера на съответното общество и особено за 
съвременните тенденции, цели и приоритети в обезпечаването на сигурността. 
Петте нива на сигурността  не са изолирани и независими едно от друго, не са 
разделени с непроницаеми стени. Напротив, те са тясно свързани помежду си и 
сигурността може да бъде изучавана и осмислена само когато тези пет нива се 
разглеждат като едно интегративно, комплексно и консолидирано цяло. 
 След анализирането на петте нива на сигурността обхватът (сферата) на 
Националната и Международната сигурност може да бъде изяснен по 
следния начин (вж. фиг. 5): 
 Първите три нива на сигурността (на индивида, на групата от 
индивиди и на държавата) определят Националната сигурност или по-точно 
обхващат с висока степен на пълнота и яснота обектите, които изучава 
Националната сигурност. 

Последните три нива на сигурността (на държавата, на общността 
от държави и на света) определят Международната сигурност или по-точно 
обхващат с висока степен на пълнота и яснота обектите, които изучава 
Международната сигурност. 
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Предложената от мен Схема на нивата на сигурността отчита важността 

на сигурността на различните групи от индивиди за националната сигурност. 
Освен това Схемата е в съгласие със засилването на човешкото измерение на 
сигурността като елемент на националната сигурност. Тя отразява възгледа, че 
държавите са основни, но вече не единствени актори в пространството на 
сигурността както на националната (затова няма знак на равенство между 
държавна и национална сигурност), така и на международната сцена. В нея се 
отдава дължимото на институционалната архитектура за международна 
сигурност, на сложната плетеница от организации и коалиции, включително се 
приема частичната логичност на тезата на Доналд РъмсфелдCCXIII, че не 
Коалицията определя Мисията, а Мисията определя Коалицията. Схемата 
отчита и глобалните процеси, превърнали света наистина в обща лодка и 
придали наднационален и трансграничен характер на много нови и качествено 
различни заплахи за сигурността, така че опазването на общата сигурност 
става все по-основен и жизненоважен приоритет за всички. Това е 
допълнителен аргумент да се счита, че предложената от мен Схема за Петте 
нива на сигурността много добре онагледява и очертава различните равнища 
на сигурността, а така също и основния обхват на Националната и 
Международната сигурност. 

 
CCXIII Доналд Ръмсфелд (Donald Rumsfeld) —  най-младият и най-възрастният министър на отбраната на САЩ, 
съответно в периодите 1975—1977 г. и 2001—2006 г. 
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 Международната сигурност може да се определи като сигурност на 
Системата за международни отношения, т.е. International Relations System. 
Националната сигурност може да се определи като сигурност на Системата за 
във-държавни или вътрешно-държавни, във-национални или вътрешно-
национални отношения, т.е. Intranational Relations System. 
 Нарастващата взаимозависимост в глобалните, континенталните, 
регионалните и националните процеси размива границите между различните 
нива на сигурността. Проблеми, присъщи за Системата за национална 
сигурност, придобиват аспекти, характерни доскоро за Системата за 
международна сигурност и/или обратно. Границата между националната и 
международната сигурност постепенно става все по-пропусклива и през нея се 
процеждат, просмукват, а нерядко и връхлитат рискове и предизвикателства в 
едната или другата посока. Държавата изпитва все повече и повече трудности 
да води адекватна и ефективна политика за сигурност в рамките на своята 
територия, защото е подложена на сериозни въздействия отвън. Но и 
международната среда за сигурност се поддава на въздействия, които 
произтичат от отделни държави и се оказват трудни за управление и контрол. 
 Науката за сигурността продължава да бъде базирана върху разбирането 
за критичната, жизненоважна роля на държавата в обезпечаването на 
националната сигурност и за най-ефективното, отговарящо на националните 
интереси участие на страната в международната сигурност. Както пишат Бари 
Бузан, Оле Уевер и Яп де Вилде: „Ние не казваме, че сигурността се свързва 
само с държавата, въпреки че е много вярно твърдението, че държавата е 
идеалният актор за сигурност (security actor), нито че сигурността е на 
разположение еднакво за общодържавни и други обществени действия. 
Сигурността е зона на конкуриращи се актори, но е изпълнена с 
предубеждения, където държавата като цяло е все още привилегирована като 
актор, на който исторически са предоставени права [за изпълнение] за задачи, 
касаещи, сигурността и който има най-адекватна структура за целта. Това 
обяснение признава разликата между държавоцентричния подход и сферата, 
доминирана от държавата”556. 
 Нормално е да си даваме сметка, че тази роля на държавата ще 
еволюира. Но в близките десетилетия вярното и правилното планиране на 
политиката за сигурност ще бъде свързано със създаването на условия, при 
които системата за национална сигурност ще продължи да съществува така, че 
държавата да бъде главният фактор за обезпечаване на сигурността на 
обществото и отделния човек, както и главният фактор за постигането не само 
на формално, но колкото се може по-пълноценно и пълноправно членство в ЕС 
и НАТО, и за поведение на страната ни на международната сцена, което да има 
приносен характер в усилията за обръщане на човечеството с лице към най-
сериозните предизвикателства, пред които то е изправено в наши дни. 
 В този анализ водеща беше мисълта, че размиването на границите 
между структурите за вътрешна и външна сигурност обективно не би могло да 
следва динамиката, с която се развиват процесите в света и се променя 
парадигмата за глобалната сигурност. Държавата (с нейната система за 
национална сигурност) е устойчива структура и нейното разрушаване, без да са 
изградени нови институции за защита и укрепване на сигурността, без да са 
намерени и проверени на практика механизмите за тяхната координация, 
управление и контрол, би могло да доведе твърде бързо до опасни, 
непоправими щети — и за държавата, и за нейната сигурност. Това, че цялата 
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система за национална сигурност е създадена и продължава да съществува 
така, че държавата е главният фактор за обезпечаване на сигурността на 
обществото и отделния човек, може да създава проблеми, да затруднява 
сътрудничеството ни с нашите партньори и съюзници. Факт е, че системата за 
национална сигурност още е така структурирана, че дели предизвикателствата 
и търсенето на отговори за тях на външни и вътрешни. Армията се грижи за 
противодействие на външни заплахи и участва в борбата с тероризма зад 
граница, а полицията се грижи за противодействие срещу вътрешни заплахи и 
се бори с тероризма вътре в страната. 
 Поради проспаните по време на Прeхода години (години, изпълнени с 
лутане и вътрешнополитическа конфронтация) укрепването на държавността и 
модернизирането на страната ни са още в самото начало на своя демократичен 
път. Определени обществени отношения извървяха немалка еволюция, 
старата система отдавна е разградена, макар че главните печеливши от нея се 
оказаха наследниците на нейните архитекти (заемали и заемащи през 
последните години ключови позиции в държавата — премиер, главен прокурор, 
директор на Българската национална телевизия, министри, депутати, 
посланици, представители на България в международните организации). Но в 
областта на националната сигурност в нейните основни приложни полета — 
концептуално, нормативно, ресурсно, кадрово, планиращо, контролиращо и 
т.н., направеното в градивен план е още твърде малко. Ние виждаме преди 
всичко напасване и приспособяване на стари структури и практики  върху 
националните и интеграционните приоритети или механични промени в 
резултат на които и разделянето (при което 3 = 1 + 1), и сливането (при което 
1 + 1 = 1) остават твърде далеч от синергетичния ефект (когато 1 + 1 = 3) и по 
никакъв начин не постигат ефекта на засилената конструктивна конкуренция и 
целевата професионална специализация (1 = 1 + 1). А това от своя страна води 
до периоди на пълна парализа на трансформираните структури; до изхвърляне 
на можещи кадри за сметка на далеч по-слабо квалифицирани партийно или 
лобистки промотирани хора; до хиляди разбити или разтърсени човешки съдби. 
Тук е „закодирана” и причината за ниското и неефективно ниво на гражданския 
контрол в системата за национална сигурност. А то е ниско не толкова заради 
управляващите, колкото заради управлението, защото липсва модерна, 
устремена към бъдещето, европейска по форма и национална по съдържание 
политика, която да бъде контролирана.  
 Нашата система за национална сигурност се нуждае от подреждане, бих 
казал от преподреждане, от приемането на редица важни документи, от 
сериозен и задълбочен анализ на приоритетите на нейното развитие и 
финансиране, както и одит на дейността на влизащите и взаимодействащите с 
нея институции — одит не само финансов, но и на целите и задачите, на 
структурата, на управлението, та дори и на смисъла от тяхното съществуване в 
този си вид и при това си подчинение. 
 
 Схема на Трите вълни на сигурността 
 Тук само ще маркирам еволюцията на релацията (връзката) 
„Безопасност—Сигурност—Риск”, която ще бъде обект на отделно изследване. 
По отношение на сигурността и преди всичко в опазването на държавата 
(аналогично и на корпорацията) и отстояването на нейните интереси, 
стабилност и нормално и ефективно функциониране, също може да се говори 
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за три вълни (без да се правят аналогии със знаменитата теория на Алвин 
Тофлър за трите цивилизационни вълни557). 
  

Първа вълна на сигурността 
Първата вълна бе ВЪЛНАТА НА БЕЗОПАСНОСТТА. 

 Този период може да се определи условно като „наследен” от Студената 
война и продължаващ приблизително до 1994 г. Тогава САЩ излязоха от 
стратегическото си лутане из вакуума, настъпил след падането на Берлинската 
стена (вакуум, осцилиращ от геополитическа полиархияCCXIV до геополитическа 
анархияCCXV и породил много кризи, конфликти, нестабилност и несигурност, в 
т.ч. на Балканите) и поеха по пътя на укрепването на силно еднополюсния 
модел. Те превърнаха организациите, намиращи се под техен контрол, в 
инструменти на поддържането на този модел (напр. НАТО — ненапразно тогава 
бе взето решението за разширяването на НАТО „на Изток”) и същевременно 
минимизираха ролята на организациите, в които трудно можеха да прокарват и 
налагат своите решения (напр. ООН). 
 Когато говоря за Вълната на Безопасността, ще подчертая, че при нея 
безопасността бе разбирана, дори буквално, като „без-опасност”. Това при тази 
вълна - но във все по-голяма степен и при следващите две вълни - не беше 
само въпрос на лингвистика, а и начин на мислене, начин на действие и 
противодействие, начин на изграждане и начин на определяне на приоритетите 
на системата за безопасност. 
 Ставаше дума за статика, т.е. за състояние, за стремеж към 
обезпечаване, по възможност, на защитена (обезпечена) безопасност. Всяка 
заплаха, всяка опасност, изискваше мобилизация на силите и ресурсите и се 
смяташе за нещо крайно нежелано, способно да извади системата от 
равновесие, затова към него се подхождаше с цялата налична сила, за да се 
запази статичното равновесие на системата. 
 С други думи, всички усилия на системата (държавата, корпорацията) 
бяха насочени към защита на безопасността. Ето защо нека да го подчертая 
още веднъж: 

➢ Безопасността е състояние. 
➢ Безопасността се защитава. 
➢ Целта е постигане на абсолютна (пълна) сигурност. 
➢ Стратегията е ресурсно ориентирана, т.е. базира се на наличните 

ресурси и затова се стреми максимално да ги умножи. 
 
Втора вълна на сигурността 

 Втората вълна бе ВЪЛНАТА НА СИГУРНОСТТА 
 Може да се каже, отново условно, че този период бе твърде кратък — от 
1994 г. до 11 септември 2001 г., когато след варварските терористични актове в 
САЩ светът се оказа в качествено нова ситуация. Тогава тероризмът бе 
определен като стратегическо предизвикателство към сигурността на света, 
или най-малкото на Западната цивилизация и преди всичко на САЩ. 
 При Вълната на Сигурността, е изключително важно да се изтъкне, че 
Сигурността тук е разбирана като много повече от „без-опасност”. И това, дори 
в още по-голяма степен, не беше само въпрос на лингвистика, а и начин на 

 
CCXIV Полиархия — многовластие, власт на много. 
CCXV Анархия — безвластие. 
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мислене, начин на действие и противодействие, начин на изграждане и начин 
на определяне на приоритетите на системата за сигурност. 
 Става дума за хибридно съчетаване на статика, т.е. на състояние, и на 
процес, за стремеж към гарантиране на определено ниво на сигурност, т.е. на 
относителна (приемлива) сигурност. Извършваше се анализ и оценка на 
заплахите и опасностите, като някои от тях се приемат като неизбежно 
съществуващи, а по други се работи, разработват се стратегии, мобилизират се 
ресурси, насочени към поставянето им под максимално възможен контрол, така 
че да се гарантира приемливо ниво на сигурност и да се запази динамичното 
равновесие на системата. 
 С други думи, всички усилия на системата (държавата, корпорацията) 
бяха насочени към гарантиране на сигурността. Ето защо нека да го 
подчертая още веднъж: 

➢ Сигурността е хибридно съчетаване на състояние и процес. 
➢ Сигурността се гарантира. 
➢ Целта е постигане на относителна (приемлива) сигурност. 
➢ Стратегията е ресурсно ориентирана, т.е. базира се на наличните 

ресурси и затова се стреми те да бъдат изградени на принципа на 
разумната достатъчност. 

  
Трета вълна на сигурността 
Третата вълна е ВЪЛНАТА НА РИСКА. 

 Периодът на тази вълна започна, условно казано, след 
11 септември 2001 г. и продължава до ден днешен. Има всички основания да се 
предполага, че още дълго ние ще се намираме под нейното въздействие. В 
един момент вероятно така ще свикнем с нея, тя ще стане другото име на 
нашето ново „естествено състояние” и ще се превърне в нашите, 
взаимодействащи си на принципа на обратната връзка Битие и Съзнание, а 
предишните две вълни ще ни се струват само кратки, останали далеч в 
близкото минало прелюдии. 
 При Вълната на Риска терминът „риск” се разбира като въздействие на 
несигурността върху целите на системата (държавата, корпорацията), т.е. 
това са възможни, имащи голяма степен на неопределеност, събития или 
процеси, които могат да въздействат върху визията, мисията, стратегията и 
ресурсите на системата. Очевидно е, и то в максимална степен, че това също 
не е само въпрос на лингвистика, а е качествено различен начин на мислене, 
качествено различен начин на действие и противодействие, качествено 
различен начин на изграждане и определяне на приоритетите на системата за 
сигурност. 
 Става дума за процес, в който е въвлечена системата. При това за 
процес със сложна динамика, подчинен на определена логика и разпознаваем и 
подлежащ на осмисляне само чрез висока степен на абстракция. Процес, който 
трябва да се управлява и, тръгвайки от целите на системата, да се формират 
пулове от ресурси, способности и хора, чрез които да се постига приемливо 
ниво на минимизирани рискове. В зависимост от характера, честотата на 
проявяване и възможните щети, които може да причини, спрямо риска се 
следват основно четири базисни подхода — той се приема, избягва, споделя 
(прехвърля се частично или напълно, т.е. трансферира се върху други субекти, 
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общности, организации, корпорации или държави чрез аутсорсингCCXVI, 
застраховане или хеджиранеCCXVII) или се ограничава (т.е. върху него се 
въздейства). 
 С други думи, всички усилия на системата (държавата, корпорацията) 
вече се насочват към управление на риска. Ето защо нека да го подчертая 
още веднъж: 

➢ Общуването с риска е процес. 
➢ Рискът се управлява (приема, избягва, споделя, ограничава). 
➢ Целта е постигане на минимизирани рискове. 
➢ Стратегията е целево ориентирана, т.е. базира се на целите, които 

системата се стреми да постигне. 
 В заключение да поясня още нещо. Тъй като акцентът се премества от 
Безопасността през Сигурността към Риска, все повече в мениджмънта на 
държавата (и корпорацията) се говори за управление на риска, а не за защита 
на сигурността (като се подразбира защита на безопасността) и не за 
гарантиране на сигурността. 
 Съдейки по новите стратегии за национална сигурност на Холандия, 
Великобритания (както вече подчертах) и отчасти на САЩ558, подобна нова 
стратегическа логика се залага не само за корпорациите, но и за държавите. На 
преден план излиза не гарантирането на сигурността, а идентификацията, 
анализът, оценката, въздействието и мониторингът на рисковете, т.е. 
управлението на риска, което съответно премества и акцента от охраната от 
заплахи, през превенцията на опасности към ранното сигнализиране на 
рискове. 
 Връщайки се към съдържащата се в Трета глава първа от петте 
приведени класификации за видовете сигурност, може да се каже с пълно 
право, че ако при защитата на безопасността иде реч за защитена 
безопасност, а при гарантирането на сигурността става дума за относителна 
сигурност, то при управлението на риска вече се говори за 
трансформационна сигурност. 
 Трансформационната сигурност е сигурността на първите десетилетия 
на изпълнения с толкова рискове и предизвикателства нов век, когато 
човечеството се приближава стремително към критичния и непредотвратим 
момент на истината — ще прояви ли общ, интегративен, колективен разум, за 
да тръгне по нов път и с ново отношение към малката ни и прекрасна, може би 
единствена и неповторима в цялата Галактика планета Земя, или ще продължи 
да живее по начин, който просто не може да си го позволи — подобно на 
пеперудата, която лети като хипнотизирана към привличащия я с всичка сила 
пламък на свещта и няма сили да се спре, докато накрая не падне безжизнена 
и със стопени крила, платила възможно най-високата цена за неспособността 
си да преодолее магическото влияние на мамещо-красивия, но безмилостно-
изгарящ пламък. 
 
 Тези разсъждения са не само естествено следствие от Схемите за Петте 
нива и Трите вълни на сигурността, но и повод за сериозен размисъл за пътя, 

 
CCXVI Аутсорсинг (outsourcing) — съкращение на  Outside Resource Using  (използване на външни ресурси); износ на 
производство; концепция за взимане на вътрешни функции на дадена компания и предоставянето им за изпълнение от 
външна компания. 
CCXVII Хеджиране (hadging) — вид застраховка срещу неблагоприятни събития, която не ги предотвратява, но ограничава 
последиците от тях; операция за намаляване на риска от загуба. Във финансите означава предприемане на сделка на 
един пазар за компенсиране на въздействието на ценовите промени с равна, но противоположна стойност на друг 
пазар. 
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по който върви нашият свят. А след като с тези две Схеми символично затворих 
и последния кръг от своя разказ за най-важните същностни елементи и базисни 
характеристики на сигурността, ми остава само да очертая в Заключението 
някои от главните измерения и аспекти на геополитическата ситуация, в която с 
изключително висока степен на тревожност и с очевидни елементи на 
дезориентация се намира България и да се опитам да дам своя прочит на 
съвременните процеси и перспективите пред страната ни в този все по-труден 
за управление и все по-лесен за изваждане от равновесие наш толкова 
прекрасен и толкова безумен свят. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
В емоционално търсене на рационални решения 

на ключови проблеми на сигурността 
 
 
 

Доколкото обикновените връзки в обществото са някак си 
солидни и самостойни, защото носят усещането 
едновременно за опора и за уют, и доколкото те установяват 
критериите за здравомислие в смисъл на сигурност и 
сигурност в смисъл на самодостатъчност, онзи, който е 
видял света да виси на косъм, действително изпитва 
известно затруднение да ги възприеме сериозно като такива. 

Джилбърт Кийт Честъртън 

 
 
 

Първата цел на тази заключителна част е да се намери разумен 
завършек на книга за сигурността, която трябва да се съобрази с изискванията 
към подобен род книги, т.е. тя не може да бъде безкрайно голяма и затова ще 
трябва да остави много от важните теми за друга монография или пък да ги 
разкаже само донякъде, в най-общи линии, чрез най-главното. А това налага да 
се подскаже на читателя какво още има за анализ, кои са следващите 
интелектуални предизвикателства, накъде ще ни отведат по-нататъшните 
изследвания в неизчерпаемото пространство и време на науката за 
сигурността.  
 Втората цел на заключението е породена от желанието да хвърля мост 
към някои важни теми, също така свързани със сигурността, но имащи много 
повече практическа насоченост и конкретност. Защото, в края на краищата, 
науката за сигурността трябва да има излаз към актуалните проблеми на 
политиката за сигурност. И ако ние наистина правилно сме осъзнали и 
осмислили категорията „сигурност”, то би трябвало да можем да се 
ориентираме в ежедневния живот, в истинските проблеми на битието и 
съзнанието, които са следствие от търсенето на повече сигурност или 
допринасят за ориентирането в този сложен свят на серийно произвеждани 
несигурности. 
 Написах цялата книга със съмнения, дори с известна неловкост, защото 
все пак става дума за сигурността, а при нея неправилната предпоставка, може 
да доведе до неверен извод със значителни последици. Освен това, всеки 
разказ за сигурността е неизбежно емоционален, субективен, пречупен през 
личността и идентичността на автора, тъй като се отнася до жизнено важното, 
до екзистенциалното, до най-главното. Нима всеки от нас не може да каже 
както в Господнята молитва: Насъщната ни Сигурност дай ни днесCCXVIII?...  
 Затова е нормално на тези страници да има и колебание, и неувереност, 
и объркване. Да, и объркване. Та нали самият Мишел Фуко казва: „Колко би 
струвало настървението към знание, ако трябваше да осигурява единствено 
придобиване на знания, а не по някакъв начин [...]. объркване на този, който го 
придобива? В живота има моменти, когато въпросът да се разбере дали човек 
може да мисли другояче и да възприема другояче е необходим, за да продължи 
да вижда и да разсъждава”559. 

 
CCXVIII „Насъщния ни хляб дай ни днес” (Мат. 6:11); „Насъщния ни хляб давай ни всеки ден” (Лук. 11:3). 
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 Ето защо на следващите разсъждения трябва да се гледа не като на 
истини от последна инстанция, а като на анализ, направен в максимално 
съчетание между изповядваните в тази книга научни ценности и принципи по 
отношение на сигурността, и моите лични ценности и принципи, чрез които 
аз съдя за политическите, социалните, научните и свързаните със сигурността 
процеси. С други думи, аз ще взема по-долу 6 теми като 6 case studiesCCXIX и 
ще приложа някои подходи и инструменти от науката за сигурността — такава, 
каквато тя бе изучавана, изграждана и изповядвана в тази книга, но ще ги 
пречупя през своите разбирания за морален дълг да се заеме позиция и да се 
отстои виждане, за което съм убеден, че е полезно за страната и обществото 
ни. 
 Най-напред да поясня какво се разбира под case study. Това е 
фокусиран, целенасочен анализ на отделен проблем (случай, казус) който би 
могъл да служи за модел при изучаването на цял клас от подобни проблеми 
(случаи, казуси), защото чрез него могат да бъдат установени и анализирани 
базисни принципи, основни фактори, съществени ефекти или структурно 
определящи елементи. Изучаването на този проблем (случай, казус) може да 
бъде описващо или обясняващо, холистично или редукционистично, 
индуктивноCCXX или дедуктивноCCXXI, ретроспективноCCXXII или 
проспективноCCXXIII и т.н. 
 
 Case Study 1 
 Първата тема е посветена на трагедията в ОслоCCXXIV. Важността на 
тази тема се определя както от безпрецедентната беда, сполетяла една 
симпатична държава и един симпатичен народ — трагедия, която можеше да се 
стовари като гръм от ясно небе във всяка друга европейска държава (вкл. 
България) и върху всеки друг европейски народ (вкл. българския); така и от 
някои тълкувания за тероризма в контекста на тази трагедия, които мен поне 
много ме смущават. 
 Трагедията в Осло може да се разглежда като катастрофична 
илюстрация на времето, в което ние живеем — време свръхдинамично, 
нелинейно, трудно за прогнозиране. Време, в което не работи 
конвенционалната логика. Време на сриване от криза в криза. Време на 
кръстопът — какъв отговор да дадем на най-сериозните предизвикателства? 
Време, благодатно за „черни лебеди”, в духа на известната книга на Насим 
Талеб (Nassim Taleb)560. „Черен лебед” е събитие, което: (1) се случва 
изключително рядко; (2) случването му не следва от нормалната логика на 
процеса; и (3) ако се случи, ефектът от него е огромен. 
 Трагедията в Осло има емоционално и рационално измерение. В 
емоционален план е естествено всеки нормален човек да изпитва потрес от 

 
CCXIX Case study — изследване на отделен случай (англ). 
CCXX Индукция — привеждане на примери за доказване на нещо, доказване чрез примери; метод за разсъждение и 
анализ от частното към общото. 
CCXXI Дедукция — доказване, доказателство; метод за разсъждение и анализ от общото към частното. 
CCXXII Ретроспективно изследване — метод на анализ чрез връщане назад във времето, т.е. чрез изучаване проблема 
стъпка по стъпка от един момент от време към друг, предшестващ го момент от време; използва се също така, като към 
конкретния проблем се прилагат модели и критерии, изведени от минали подобни проблеми. 
CCXXIII Проспективно изследване — метод на анализ, насочен към бъдещото развитие във времето, т.е. изучаване на 
проблема стъпка по стъпка от един момент от време към друг, последващ го момент от време; използва се също така, 
като се установяват предварително определени критерии и се изследва дали даденият проблем отговаря на тези 
критерии. 
CCXXIV На 22 юли 2011 г. Андерш Брайвик (Anders Breivik) извършва два смъртоносни акта на насилие — бомбен атентат 
срещу правителствени сгради в центъра на Осло и нападение с огнестрелно оръжие на младежкия лагер на 
Норвежката работническа партия, в резултат на което загинаха 77 души и около 100 души бяха ранени. 
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случилото се, жалост към жертвите и техните близки, тъга, че е възможна 
подобна касапница в една толкова привлекателна и подредена страна като 
Норвегия. Но ние, знайните и незнайните професионалисти в сигурността, сме 
длъжни освен да съпреживяваме емоционално, да анализираме станалото и 
рационално, от експертна гледна точка. Защото имаме пореден, драматичен 
повод да осмислим и преосмислим различните аспекти на тероризма. 
 При своите университетски лекции, а така също и в научните си 
публикации561 аз съм разсъждавал върху феномена „тероризъм” и винаги съм 
споделял, че за да намерим правилните отговори на това предизвикателство, 
трябва да поставим точната диагноза. Иначе рискуваме да лекуваме 
симптомите, вместо истинските, дълбоки причини, които пораждат тероризма. 
На мен общоприетото схващане що е то тероризъм (макар и да няма единна, 
универсална дефиниция за тероризма), неизменно ми се е струвало поне 
отчасти повърхностно, превръщащо се в част от проблема, вместо в част от 
неговото решение. Когото и да попиташ, той като примерен студент ще 
отговори, че при тероризма имаме насилие, целящо постигане на политически 
цели и стремящо се да предизвика страх и стрес, ужас и паника в обществото. 
Аз обаче съм се опитвал да подтикна студентите към по-дълбоки разсъждения 
— най-малкото, за да намеря отговорите за себе си. Отговори, които съм 
търсил и все ми се е струвало, че не мога достатъчно точно да „напипам” 
същността им, нещо ми е убягвало, губили ми са се някои изключително важни 
парченца от пъзела. Адът в Осло отново ме накара да разсъждавам в тази 
посока. 
 Но за да няма недоразумение (все тази грижа за политическата 
коректностCCXXV!), веднага ще кажа: Да, съгласно съществуващото 
общоприето схващане за тероризма, това, което се случи в Осло е 
тероризъм. Далеч съм от мисълта да оспорвам този факт. Ние се осланяме 
на една подразбираща се, донякъде банализирана дефиниция за тероризма и 
тя  формира нашето мислене. Съгласно нея наистина станахме свидетели в 
Осло на терористични актове. Че как иначе? Политически мотивиран ли е 
техният извършител? Породи ли със своите действия той страх и стрес, ужас и 
паника в обществото?  

Дотук с конвенционалното мислене аз нямам никакви различия. Сега 
обаче, нека кажа моето Но... А дали събитията в Осло по законите и 
логиката на обратната връзка не влияят по някакъв начин на 
съществуващата негласно подразбираща се дефиниция? Дали не сме в 
онази точка на завихряне, при която следствието влияе на породилата 
го причина? 
 Един от въпросите, който винаги съм си задавал е: Винаги ли, когато 
някой престъпник пише и скандира политически лозунги, той е терорист? 
 ● Ако някой людоед като руснака ЧикатилоCCXXVI съпровожда 
зловещите си действия с политически изказвания, той наистина ли е 
терорист? Ако някой откачен тип отстрелва със снайпер невинни хора и 
при това крещи, примерно, „Дания над всичко!”, той наистина ли е 
терорист? Ако някой садист води група бръснати глави и пребива „лицата 

 
CCXXV Политическа коректност — политически термин, отразяващ установяването на система от правила, която има 
ограничаваща функция във връзка с етически, морални съображения по отношение на всяка обществена и социална 
изява, която касае редица остри обществени проблеми и използваната в такива дискусии терминология; започва да се 
употребява в страните от Запада през 70-те години на XX век. 
CCXXVI Андрей Чикатило (1936—1994) — един от най-известните серийни убийци, извършил 53 доказани убийства. Той 
самият е признал извършването на 56, а по оперативни сведения се предполага, че убийствата, извършени от него са 
65. Осъден на смърт и разстрелян. 
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от кавказка националност” на московски пазар с крясъци „Вън от Русия!”, 
той наистина ли е терорист? Ако някой фашизоиден лумпен-патриотар 
насъсква шепа маргинали да нападат с боксове и бухалки дадена секта или 
молещи се пред джамия, той наистина ли е терорист? Ами извергът, който 
закла в супермаркета обаятелната Анна Линд? И той ли е терорист (та 
нали жертвата му е политически видно лице и ключов министър)? 
 ● Ако пък, да речем, нечии действия — като на Жоро ПаветоCCXXVII или 
на дегенератите, които насилват бабички по селата и девойки в храстите 
предизвикват страх и стрес, ужас и паника в обществото, това тероризъм 
ли е? 
 ● И още, кое определя „терористичността” на действията? Броят на 
жертвите ли? Значи, ако жертвите са 80—90, то това е тероризъм, а ако 
жертвите са 8—9 като при „най-обикновена” стрелба в американско училище 
или супермаркет, то е дело на изместил центъра психар? 
 ● А какво да кажем за някой, който не издига политически лозунги, но 
пък тормози, малтретира и смразява квартала, като систематично 
отравя, беси, осакатява, пребива и застрелва бездомните и домашните 
кучета? Или щом се унищожават кучета, това не е тероризъм, а просто 
разпасана бруталност? 
 От тук следва моят въпрос извод: Не е ли по-скоро всеки от тези 
мерзавци психопат (като екстремна болест на психиката) или 
социопат (като екстремна болест на социума)? 
 Впрочем, аз мога да привеждам още примери, за да покажа, че когато 
акцентират върху политическите мотиви, от една страна, и на пораждането на 
масова психоза, от друга страна, експертите като че ли пропускат още важни 
неща; създават възможност за прекалено обширна дефиниция за тероризма; 
стрелят със завързани очи по движеща се мишена; създават условия за лепене 
на етикети върху светли личности като Христо Ботев (1848—1876), които по 
тази логика могат да бъдат изкарани par excellenceCCXXVIII терористи; издигат на 
твърде високо политическо ниво всякакви изперкали отрепки. 
 В тази връзка аз си мисля, че за да се говори за тероризъм и 
терористични актове, според мен трябва да бъдат добавени още някои 
условия. 
 Първо, необходимо е да има поне някаква степен на 
ОРГАНИЗИРАНОСТ, на организация, структура — дали йерархична, дали 
мрежова в случая не е принципиално важно. 
 Не, аз не искам да разсъждавам формално, аритметично, та да излиза, 
че ако е 1 човек, той е луд, ако са повече от 1, т.е. поне 2, това са терористи. Но 
елементът „организация” въпреки това за мен е категорично нужен, като 
допълнително условие да говорим за тероризъм. Не че не може да се съберат 
5 „жълти книжки” и да скандират политически лозунги и да правят мерзавщини. 
Но си мисля, че когато е налице някаква, поне протоорганизация, някакъв 
зародиш на организираност, тогава се прави една необходима (признавам, че 
тя не е достатъчна) стъпка от брутална демонстрация на нечии психопатски и—

 
CCXXVII Милчо Кирилов, глухоням, получил прякора „Жоро Павето” — заловен от полицията през 1968 г., след серия 
жестоки престъпления, предизвикали масова паника в София и околността по онова време. Осъден на 20 години 
лишаване от свобода при усилено строг режим излежава присъдата си. Преди няколко години в медиите се появиха 
публикации с негови настоящи снимки като овчар. 
CCXXVIII Par excellence — във висша степен, предимно, особено  отлично, истински (фр.). 
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или социопатски малформацииCCXXIX да се премине към осъзната терористична 
дейност. 
 Второ, необходими са поне известни СПОСОБНОСТИ, капацитет, 
потенциал да се постигнат политическите цели. 
 От това, че някой ще препаше 2 автомата и ще започне да стреля 
методично по всеки движещ се или мърдащ човек, или, не дай Боже, ако някой 
изсипе отрова в плувен басейн и умъртви къпещите се там, политическата 
система едва ли ще бъде дестабилизирана. Разбира се, в днешното 
свръхдинамично, рисково общество, което е в перманентна политическа, 
икономическа, социална и културна криза, и малки въздействия могат да имат 
големи последици (това е характерно за ситуациите на криза, „на ръба”). 
 И все пак, аз си мисля че когато говорим за тероризъм, ние трябва да 
предполагаме наличието на някакъв минимум способности за промяна на 
системата. Именно в това се състои съвременната асиметричност на 
съвременните предизвикателства и рискове — симетрия няма, но по-слабата, 
така да се каже, асиметричната страна, притежава капацитет, има потенциал 
да въздейства и да влияе върху по-силната страна. Иначе никой не би се 
впечатлявал от нея като феномен, като опонент, като заплаха и опасност. 
 Трето, необходимо е наличието на поне някаква ВЕРОЯТНОСТ ЗА 
УСПЕХ на предприетите действия и това, което те ще предизвикат като 
подкрепа сред последователите, съмишлениците, симпатизантите и 
пробудените от ефекта на действията. 
 Говоря за вероятност. Дори малка, но съществуваща. Ако шепа безумци 
просто извършат някаква идиотщина или се врежат с хеликоптер в 70-я етаж на 
Empire State Building CCXXX в знак на несъгласие с войната в Афганистан, това си 
е суициден акт и едва ли е нещо повече. Ден-два пресата ще го отразява и 
всичко ще продължи постарому... 
 Да, приемам, че ако „лудите глави” в историята чакаха на всяка цена да 
имат увереност в успеха, то човечеството сигурно още щеше да наднича от 
пещерите на Каменния век. Но аз говоря не толкова за увереност, а за 
вероятност. По това се отличават Безумецът с голямо „Б” и безумецът с малко 
„б”, че вторият е просто обезумял, а Първият първи е доловил възможността и 
неиизбежността на промяната и затова не се е поколебал да отиде дори на 
КръстаCCXXXI, да каже, че: „Все пак тя се върти!”CCXXXII, да закове своите 95 
тезиса на вратата на църкватаCCXXXIII, да отвори люта рана в сърцето на 
тиранаCCXXXIV... 

 
CCXXIX Малформация — дефектно развитие. 
CCXXX Емпайър Стейт Билдинг  — небостъргач на остров Манхатън в Ню Йорк, САЩ, открит на 01.05.1931 г., наречен на 
Имперския щат (Empire State), едно от наименованията на щата Ню Йорк. Той е с височина 381 м (443,2 м с антената) и 
102 етажа, като в продължение на десетилетия след построяването си е най-високата сграда в света. След 
разрушаването на Световния търговски център на 11.09.2001 г. отново е най-високата сграда в Ню Йорк.  
CCXXXI Иисус Христос е разпънат на кръст заедно с двама разбойници на хълма Голгота в Йерусалим и издъхва на 
кръста (ок. 30 год. сл. Хр.). 
CCXXXII „И все пак тя се върти” (Eppur si muove) — фраза, която според преданието е казал през 1633 г. на излизане от 
Съда на Инквизицията забележителният италиански астроном и философ, „бащата на съвременната астрономия” 
Галилео Галилей (Galileo Galilei, 1564—1642), след като е бил осъден и принуден да се откаже от подкрепата си за 
хелиоцентричната система — теория за строежа на Вселената, съгласно която слънцето се намира в центъра на 
нашата Вселена, а Земята и другите планети обикалят около него; в древността гръцкият астроном Аристарх Самоски 
(Ἀρίσταρχος ὁ Σάμιος, 310—230) най-вероятно първи в историята изказва хипотезата, че Слънцето е в центъра на 
Вселената. Съвременното разбиране за тази теория започва с разработките на великия полски астроном Николай 
Коперник (Nicolaus Copernicus Torinensis; пол. Mikołaj Kopernik, 1473—1543). 
CCXXXIII За видния германски теолог Мартин Лутер  и неговите 95 тезиса вж. в Пета глава. 
CCXXXIV Георги Бенковски (Гаврил Груев Хлътев, 1843—1876) — един от титаните на българската революция, основна 
фигура и ръководител на Априлското въстание (1876). Малко преди погрома на въстанието и своята смърт казва: 
„Моята цел е постигната вече! В сърцето на тирана аз отворих такава люта рана, която никога няма да заздравее!”. 
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 Четвърто, необходима е поне някаква ИДЕОЛОГИЯ в идеите, 
мислите, амбициите, намеренията и целите! 
 Говоря за идеология, като система от най-малкото в известна степен 
рационални виждания — структурирани, оценностени, йерархизирани, логично 
свързани, — съгласно които да бъде устроен светът след като предприетите 
действия евентуално се увенчаят с успех. Без да оправдавам по никакъв начин 
това, което са правили, движенията и на асасинитеCCXXXV, и на 
революционерите нечаевциCCXXXVI, и на бойците на Ясер АрафатCCXXXVII, дори 
ако щете, и на идеолозите на ислямисткия тероризъм имат в своите абсурдни 
теории ясно проследима идеология. 
 Идеологията, системата от ценности, логическата обвързаност на 
изповядваните мантри и постулати, вътрешната структурираност на тяхната 
„философия” (напълно може философия да се постави в кавички) — ето какво 
отличава политическият терорист или екстремист, или революционер, или 
борец за свобода (това са коренно различаващи се категории хора, общото 
между тях е използването на насилие за постигане на политически цели), от 
психически неуравновесените, болните, обладани от мании и фобии хора, 
подвластни на някаква политически мотивирана или политически „опакована” 
обсесия, за постигането на която те прибягват до насилие и зверства. 
 Напълно съзнавам, че за самите жертви на безумните действия на 
изверга от Осло и за техните близки, моите разсъждения тук са безпредметни. 
Както и за майките на българските войници, загинали в края на декември 2003 
г. в КербалаCCXXXVIII, е все едно дали техните синове са били жертва на 
терористично нападение или на законни бойни действия на местната съпротива 
срещу военен контингент от окупанти. И все пак, и все пак... Нека да повторя — 
ако не поставим точната диагноза на болестта, ние няма да намерим и вярното 
лечение, с което да преодолеем тази болест, или поне да я поставим под 
контрол, за да не се изроди тя в патология. 
 Не е ли убедително доказателство за тези мои думи пълната 
погрешност на т.нар. Глобална война срещу терора (Global War on Terror, 
GWOT), в която бе въвлечена и България?! Тази глобална война срещу терора 
е колосална геостратегическа грешка и геополитическа авантюра на САЩ и 
евроатлантическата общност, в резултат на която се прахосани стотици 
милиарди долари, подкопано е почти необратимо доверието на света към 
Запада, отишли са на вятъра огромно време и безценни усилия, надежди и 
ресурси... Светът е тласнат в безумна спирала — колкото повече се борим 
срещу терора, толкова повече грешим, и колкото повече грешим, толкова 
повече се борим... Заприличали сме на кучето на Павлов! Щом ни кажат за 
терористичен акт, нашата мисъл веднага изстрелва категорично отсъждане: 
Актът е дело на ислямски фундаменталист!! 

 
CCXXXV Асасини — религиозна (мюсюлманска) военизирана организация, активна в Близкия изток от VІІІ до ХІV век, 
известна със систематичната практика на убийства на политически противници. Наричат себе си „новата доктрина („ал-
дауа ал-джадида””) 
CCXXXVI Сергей Нечаев (1847—1882) — руски революционер, лидер на конспиративното общество „Народна разправа”, 
осъден за убийство на студент. Заедно със знаменития анархист Михаил Бакунин (1814—1876) съчинява „Катехизис на 
революционера”. 
CCXXXVII Ясер Арафат (Muhammad ’Abd ar—Rahman ’Abd ar-Ra‘ūf ‘Arāfat al-Qidwa al-Ḥussaynī, 1929—2004) — 
дългогодишен лидер на палестинския народ, ръководител на Организацията за освобождение на Палестина  (1969), 
водач и президент на Палестинската автономия съответно от 1993 г. и 1996 г., Нобелов лауреат за мир (1994), известен 
още с партизанския си псевдоним Абу Амар. В отстояването на палестинската кауза дълги години прибягва към актове 
на насилие, затова по онова време е смятан за терорист и ръководител на терористична организация от САЩ и Израел, 
както и много други държави. 
CCXXXVIII В иракския град Кербала, на 27.12.2003 г., срещу базата на българските войски „Индия” е извършен 
самоубийствен атентат с камион цистерна; загиват 5 български войници, а повече от 60 са ранени. 
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 Ако поставим точната диагноза на ставащото, ние ще можем да отделим 
тероризма от проявите на психопатия и/или социопатия: 

➢ Когато става дума за тероризъм, то тогава е естествено и 
логично да се разбира, че срещу тероризма се воюва най-вече с 
полиция и специални служби (а много по-рядко — с армия и 
специални части). 

 Тероризмът е политически феномен. Той е качен на нивото на 
политиката, на политическото. Тероризмът попада в обхвата на висока и 
сложна сфера на политическа дейност за противодействие, която изисква 
визия, стратегия, лидерство, силна държавност, както и обръщане на цялата 
система за национална сигурност с лице към обществото и отделните 
граждани. Говорим за политически мениджмънт на държавата и за 
използването на системата й за сигурност като инструмент за отстояване на 
ценности и норми, сигурност и стабилност. 

➢ Когато става дума за психопатия и социопатия, то нека най-
напред отново да кажа, че психопатията е екстремна болест на 
психиката, а социопатията е екстремна болест на социума. Те, 
естествено, могат да се съчетаят, много често едната води до 
другата, а не рядко имат отрицателен синегетичен ефект, т.е. 
образно казано, не се събират, а се умножават, влизат в резонанс и 
взаимно се усилват. 

 Психопатите трябва да се идентифицират и диагностицират, те трябва 
да бъдат лекувани, тяхното място е в изолиращи ги медицински заведения. На 
някои от тях може да се помогне, да им се върне човешката същност, други 
трябва да бъдат държани под наблюдение и контрол, в ограничени 
пространства и под грижи и внимание, защото са обществено опасни, а 
интересите на обществото по отношение на безопасността и сигурността са 
над интересите и т.нар. човешки права на психопата. 
 Далеч по-сложно е със социопатите. Те най-често са жертва на 
обществото, на наложения модел на икономически и социални отношения, при 
който главното е преследването на материалния успех, на парите, на 
постигането на целите с цената на всичко и на всяка цена, на зле прикритото 
разбиране, че човек за човека е вълк, на т.нар. свръхлиберален, ултрапазарен 
тоталитаризъм, който прониква всяка фибра на индивидуалното човешко 
съзнание. 
 Разбира се, само защото мнозина от тях са преди всичко „жертви на 
системата”, социопатите не могат да бъдат толерирани и оставени да си 
социопатстват на воля. И най-добродушният прокажен е прокажен и към него 
трябва да се отнасяме като към прокажен, освен ако не сме велики хора като 
Св. Франциск от Асизи (лат. Sanctus Franciscus Assisiensis, 1181—1226), който 
слязъл от коня и прегърнал прокажения, изпречил се на пътя му. Но със 
социопатите не може да се воюва само като се борим с тях един по един. Знае 
се, че и бълхите на кучето не могат да бъдат изтребени една по една, нужни са 
други мерки.  
 За да ограничим свръхпроизводството на социопати, ние наистина 
трябва най-напред да си дадем сметка, че те са продукти на обществото, в 
което живеем. Изградили сме общество с елементи на монстър, 
франкенщайнов социум, където ценностите се рушат и няма нищо свято, 
където множество хора се маргинализират, падат на дъното — социалното, или 
интелектуалното, или моралното, или психическото. Обществото ни е болно и 
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то трябва да бъде лекувано, трябва да бъдат санирани блатата от егоизъм, да 
бъдат възраждани за нов живот пустините от безнравственост, да бъдат 
рециклирани сметищата от омраза към другия, да бъдат изградени отново 
разрушенията от безразличие към общата ни планетарна съдба... 
 Така че случилото се в Осло е тревожен, алармен звън от камбана. 
 И не питайте за кого бие тази камбана. 
 Тя бие за нас. 
 
 Case Study 2 
 Втората тема е посветена на отговорността на държавите от 
евроатлантическата общност към глобалната сигурност и бъдещето на 
света. Важността на тази тема се определя от критичния момент на развитие 
на човешката цивилизация и кръстопътя, на който тя се намира — 
стратегически трудно управляема ситуация, в която отговорността на Запада 
нараства изключително много и граничи с епохално, апокалиптично 
предизвикателство. 
 Първото десетилетие на ХХІ век доказа категорично, че Западът (САЩ и 
Западна Европа,  Евроатлантическата цивилизация) не успява да се справи с 
предизвикателството да бъде глобален лидер при навлизането на света в 
рисковото общество, в Третата вълна на сигурността —  Вълната на риска, 
във времето на ескалиращите Четири „НЕ” — Неопределеност, 
Нееднородност, Неустойчивост и Несигурност. 
 Този все по-явен неуспех е пряко свързан с кризата и при четирите 
доскоро сякаш неоспорими и смазващи конкурентни предимства на Запада: 
геополитическият статут, икономическият модел, универсалните ценности 
и стратегическите приоритети.   
 Геополитическият статут на Запада само преди няколко години бе 
смятан за естествен и самоподдържащ се. След края на Студената война и 
разпадането на двуполюсната система възникна стратегическа неяснота 
накъде ще поеме системата за международна  сигурност. Светът преживя 
момент на надежди (или може би илюзии) за изграждане на многополюсен свят. 
Във вакуума на тази неяснота от Джордж Буш-старшиCCXXXIX, бе издигната 
парадигмата за Новия световен ред, в който силата на правото ще замени 
правото на силата. Бързо след това обаче започна да се налага еднополюсен 
геополитически модел с една-единствена суперсила — САЩ. По своята 
същност това бе модел на глобално превъзходство на Запада — САЩ и 
Западна Европа, които се ангажираха с цялата си политическа, икономическа и 
военна мощ, както и с всички свои структури да носят отговорността за 
стабилизирането и ефективната управляемост на света. Този статут на Запада 
се възприемаше от останалите държави с разбиране и примирение като 
неизбежна реалност, като най-малкото зло и поради липса на реалистична 
алтернатива. Но постепенно стана ясно, че САЩ разбират уникалното си 
положение не като глобално лидерство, а като глобално господство.  
 Докато глобалното лидерство съчетава националните интереси на 
САЩ с техните международни отговорности, то глобалното господство 
поставя националните интереси на САЩ над международните им отговорности. 
Връх на това произвеждащо несигурност поведение на САЩ беше 
безперспективната в дългосрочен план стратегия на неоконсервативната 

 
CCXXXIX Джордж Буш-старши (George Bush-Senior) — президент на САЩ в периода 1989—1993 г. 
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администрация на Джордж Буш-младшиCCXL за изпреварващата война (pre-
emptive war). А западноевропейските страни, лишени от лидери визионери и 
тънещи в самодоволство от ползите и изгодите, които им предлага този 
уникален геополитически статут да бъдат част от глобалният управителен 
съвет, но без да плащат щетите и пасивите от носенето на отговорността за 
вземаните решения, загърбиха призванието си за цивилизационна мисия и 
дълга си на морален коректив. 
 Това в голяма, почти стигаща до необратимост, степен ерозира 
доверието на другите държави към Запада — и то не само към САЩ, но и към 
Западна Европа, която започна да губи своя по-приемлив и по-социален облик. 
Високомерното доминиране на Запада започна да се възприема навсякъде 
като пагубно и водещо света към катастрофа. 
 Икономическият модел на Запада (т.е. максимум частна собственост, 
частна инициатива и частни интереси, пазар, конкуренция, свобода, 
либерализация на икономиката и изтегляне на държавата от нея) триумфира в 
глобален план след провала на конкурентния социалистически икономически 
модел (т.е. максимум държавна собственост, командно-административна 
намеса на държавата във всяка обществена дейност, централизирана планова 
икономика, предимство на общите интереси над частните).  
 Този модел е присъщ само на западните либерални и пазарни 
демокрации, където са налице поне четири важни условия: 
 (1) закони, които да регламентират неговото ефективно функциониране;  
 (2) институции, които да обезпечават спазването на тези закони;  
 (3) жизнен стандарт, който да минимизира радикалните несъгласия с 
модела и консолидира обществото за запазване на този модел;  
 (4) обществена култура, която да формира умения и способности за 
действие във високо конкурентна пазарна среда. 
 Западният икономически модел се наложи в глобален план без особена 
съпротива (а и беше ли възможна тя в постдвуполюсната еуфория и след 
предизвестения край на икономическия и геоикономическия му 
социалистически конкурент?), но вече като свръхлиберален 
геоикономически модел и установи практически задължителни (за всички 
останали) норми, правила и  стандарти на икономическа дейност. Проблемът 
обаче е в това, че този свръхлиберален геоикономически модел има 
компрометиращи дефекти, които de facto го отричат и обричат:  

▪ Той „изяжда” невъзстановимите и бавно възстановимите ресурси на 
Земята (нефт, газ, дървесина, метали, вода, кислород) и поради това не 
може да бъде поддържан в дългосрочен план, а в обозримо бъдеще дори 
може стремително да колабира; 

▪ Той разрушава необратимо околната среда и води до климатични 
промени, които изправят Планетата ни пред Хамлетовия въпросCCXLI:  „Да 
бъде или да не бъде?CCXLII. 

▪ Той задълбочава сегашните структурни и системни противоречия между 
петте типа различни в материално (а и в морално) отношение държави: 

 
CCXL Джордж Буш-младши (George Bush-Junior) — президент на САЩ в периода 2001—2009 г. 
CCXLI Хамлет  — главен герой на една от най-великите пиеси, създадени някога, „Хамлет” (The Tragedy of Hamlet, Prince 
of Denmark), написана най-вероятно през 1601 г. от гениалния английския поет и драматург Уилям Шекспир (William 
Shakespeare, 1564—1616). 
CCXLII „Да бъдеш или не? Туй е въпросът” — така в превод на Валери Петров (блестящия преводач на Шекспир на 
български език) звучи знаменитото начало на разтърсващия монолог на Хамлет от Първа сцена на Трето действие на 
пиесата: „To be, or not to be: that is the question”. 
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свръхразвити, развит,; развиващи се, изоставащи в развитието и 
деградиращи; 

▪ Той не е универсален, симетричен, включващ (inclusive), равноправен, а 
е елитарен, асиметричен, изключващ (exclusive), дискриминиращ, защото 
от него се облагодетелства „златният” 1 милиард хора — 15% от 
човечеството, които разполагат с 85 % от световния БВП. А от него са 
ощетявани другите 5 милиарда хора — 85% от човечеството, за които 
остават 15 % от световния БВП.  

 Тези недъзи на господстващия икономически модел създават в очите на 
народи от различни религии, култури и цивилизации образ на Запада като 
демон, като монстър, който иска да завлече всички в пропастта, която само той 
заслужава. С това светът съвсем логично прави крачка към сбъдване на 
пророчеството на Самюъл Хънтингтън за сриването си в острата конфронтация 
на полярното разделение „West” vs. „Rest”562. 

Универсалните ценности на Запада десетилетия наред бяха 
удивителен стратегически ресурс, който като магнит привличаше големи 
общности от хора, жадуващи смело и вдъхновено свободата, демокрацията и 
човешките права. За добро или лошо, практически всички принципи, 
схващания, юридически норми, възприемани днес като глобални, са базирани 
най-вече върху наследството на Европейската (а днес Западната, 
евроатлантическата) цивилизация: Древногръцката философия, Римското 
право, Ренесансовият хуманизъм, Модерните идеи за демокрацията, 
човешките права и свободи. Като носител на тези ценности, Западът успя 
например през 90-те години на ХХ век да мобилизира изключителна подкрепа 
сред народите на Централна и Източна Европа в порива им да сложат край на 
социалистическия тоталитаризъм. В немалко други страни млади хора 
изписваха на плакатите си и скандираха смели искания за установяването на 
редица западни ценности. 
 С течение на времето обаче, светът започна да се взира по-критично в 
онова, което Западът прави. И ставаше безпощадно ясно, че западните 
ценности не са това, което бяха. Думите се оказваха лъскава опакова на 
нарушаване на международното право, на поети ангажименти, на зле 
прикриваща лицемерието политическа коректност, на двойни стандарти. 
Особено на двойни стандарти. 

● Критиците наистина отправят към Запада най-често упреци за двойни 
стандарти.  
 А нима в политиката на западните държави няма непрекъснато 
двойни стандарти? По-трудно е да посочим примери за обратното: за 
последователна и принципна политика на Запада. Западът постоянно подменя 
своите принципи с корист, атрактивността си — с принуда, правото си — със 
сила, а ценностите си — с двойни стандарти. 
 ● Критиците обвиняват Запада за подкрепата, която той оказва на 
ретроградни репресивни режими, предаващи и продаващи интересите на 
своите народи в негова услуга.  
 А нима Западът не прави това нерядко цинично и понякога откровено? 
 ● Критиците говорят за материалните интереси (нефт, газ, търговия с 
оръжие) на Запада, скривани умело зад демократични принципи.  
 А нима това не е по-скоро правило в политиката на Запада, 
отколкото изключение? 



 254 

 ● Критиците осъждат Запада за системно поругаване на интересите и 
правата на палестинския народ в полза на Израел.  
 А нима Израел не се отнася безпардонно към палестинците като към 
непълноценни хора, нима не унижава тяхната чест и достойнство и не се 
загражда от тях с 9-метрови стени? 
 Ето защо, макар и криво, огледалото, което критиците на Запада 
поднасят пред лицето му, е преди всичко огледало. Ако образът, който вижда 
в това огледало никак не се нрави на Запада, то причината не е толкова в 
огледалото, колкото в самия Запад. 
 За жалост, вместо да отстоява привлекателността на ценностите си, 
вместо чрез тези ценности да изковава коалиции в подкрепа на своите цели, 
приоритети и идеали, Западът започва с нарастваща ожесточеност да прибягва 
до употребата на въоръжена сила, да използва военното си превъзходство като 
основно средство за реализиране на интересите си, за доказване на правотата 
и налагане на волята си.  
 Стратегическите приоритети на Запада (желаеха ли или не това 
другите) бяха векторът, определящ посоката на глобалното развитие; целите 
на Запада моделираха световното стратегическо планиране; дискусиите на 
Запада даваха тон на световния дебат; креативността на Запада тласкаше 
световната иновативност; творчеството на Запада насочваше световните 
културни тенденции.  
 И така, докато САЩ — флагманътCCXLIII на Запада — в пристъп на 
геополитическа депресия не въвлякоха света в т.нар. Глобална война срещу 
терора (Global War on Terror). Човечеството бе принудено да съзерцава в 
ступор и потрес как се подменя актуалният дневен ред на нашата цивилизация, 
как се прахосват безценно време и колосални ресурси, вместо да се атакуват 
ключовите рискове, които, ако не им бъде даден адекватен, бърз и ефективен 
отговор, могат да тласнат света в хаос и анархия. 
 С това кредитът на доверие към Запада като към цивилизационен think-
tankCCXLIV бе изчерпан. Редица държави, най-вече квартетът БРИК (Бразилия, 
Русия, Индия, Китай), но донякъде и Германия, Япония и Канада, бяха обзети 
от подозрението, че в пилотската кабина на глобалния лайнер като че има 
недостатъчно отговорен и достатъчно неадекватен екипаж. А това налага не 
само смяна на курса и не само промяна на начина на управление на лайнера, 
но и замяна на екипажа му. 
 Тероризмът не трябва да бъде определян като най-големият, а още 
повече пък като единственият значим проблем на човечеството и не бива да 
бъде анализиран изолирано от другите предизвикателства, пред които днес е 
изправен светът. 
 Тероризмът може да се разглежда в много по-малка степен като 
причина за влошаваща се управляемост на света и ескалиращия глобален хаос 
и в много по-голяма степен като следствие от сериозни системни, структурни 
и ценностни проблеми, от задълбочаващи се симетрични и асиметрични 
предизвикателства. 

 
CCXLIII Флагман (флагмански кораб) — корабът, на който се намира командващият флота или командирът на 
военноморското съединение, заедно с щаба, командния пункт и средствата за управление. Там е и знамето на флота 
или съединението. 
CCXLIV Think-thank — аналитичен център, „мозъчен тръст”, „резервоар за мисли”, „фабрика за мисли”; неправителствена 
организация или група изследователи, които прилагат обществените науки за производство на анализи, стратегии, 
политически документи (policy papers) и т.н. 
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 Следователно е необходимо да се атакуват най-напред същностните 
причини за кризата, насилието и разгневеността в глобален и регионален 
план, а не да се води сама по себе си, откъсната от реалните заплахи, война 
срещу тероризма.  
 И така, едва ли може да се оспори с убедителни аргументи разбирането, 
че проблемите, пред които е изправена планетата ни са общи и те изискват 
общи решения, базирани на общи подходи, които обединяват народите от 
различните култури, религии и региони,  а не ги разделят и конфронтират едни 
срещу други. Несъмнено е, че ние трябва да строим мостове, които ни свързват 
и сближават, а не барикади, които ни разделят и конфронтират. И 100 
монолога не са равни на 1 диалог. 
 При все това, поради исторически причини и заради своята политическа, 
военна и икономическа мощ, Западът играе водеща роля на световната сцена 
като ключов геостратегически, геополитически, геоикономически и напоследък 
геоенергиен фактор. Той носи огромна, неотменима и несподелима мисия и 
отговорност за оцеляването и развитието, за мира и сигурността на нашата 
Планета. Това изисква от Запада дългосрочна мъдрост, визионерско мислене и 
стратегическо лидерство. Само те могат да му позволят да осъществи плавна и 
управляема трансформация на сегашния еднополюсен геополитически и 
свръхлиберален геоикономически модел към нов, многополюсен и 
плуралистичен геополитически и алтернативен социалнолиберален 
геоикономически модел, щадящ в далеч по голяма степен околната среда, 
планетарните ресурси и човешкото достойнство. 
 Нека не звучи пресилено това натоварване на Запада с мисия и 
отговорност. Да, така е — общите проблеми изискват общи подходи и общи 
решения, но Западът е този, който в най-голяма, в несъизмеримо по-голяма от 
приноса и възможностите на другите, степен, държи ключа към спирането на 
това свлачищно плъзгане на човечеството към пропастта. 
 Защото днешната геополитическа и геоикономическа конструкция на 
света е такава, че Голямата игра се води на полето и по правилата на 
Запада. А на това поле и при тези правила Западът не може да бъде победен. 
На полето на Запада и по правилата на Запада именно Западът е най-добрият 
играч. И той не просто играе по-добре от другите, но и увеличава 
преимуществото си над тях. 
 Ето това определя уникалната мисия и историческата отговорност на 
Запада. Лидерите на Западния свят трябва да намерят политическо мъжество 
да се изправят очи в очи със своите народи и да заявят пред тях, че Западът 
няма моралното право да управлява света само така, както му е изгодно и че 
Западът има моралния дълг да поведе света по трудни и трънливи пътища, 
които ще ни позволят да поставим под поне относителен контрол и да 
направим поне частично управляеми онези рискове, които неумолимо и 
непредотвратимо започват да се материализират. 
 Ако Западът не намери подобни лидери, ако западните политици 
продължат да водят Запада (и целия свят) по досегашния самоубийствен път, 
само защото са по-ниски и дребни от предизвикателствата и им липсват кураж 
и политическа воля, то бъдещето на нашата цивилизация изглежда твърде 
песимистично. 
 
 Case Study 3 
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Третата тема е посветена на културните особености на проблема 
корупция в България. Важността на тази тема се определя от пряката връзка 
на корупцията с националната сигурност и качеството на демокрацията. 
Необходимостта от нейния анализ е следствие от системните, структурните, 
политическите и ценностните провали на нашия елит (политически, 
икономически, културен) да се справи с това паразитно и 
самовъзпроизвеждащо се, уродливо явление, което все повече се превръща в 
другото име на управлението, на политиката и на отношението към властта и 
държавата. 
 По-рано посочих, че съгласно съвременната парадигма на 
сигурността, има два вида проблеми, които засягат сигурността (security 
problems) и проблеми, които са същностни за сигурността, т.е. те се 
секюритизират (securitized problems). Корупцията в България е придобила 
такива мащаби и нанася такива щети на политиката, икономиката, обществото 
и отделните граждани, че еднозначно може да бъде определена като securitized 
problem. 
 България е ярък пример как повече от 20 години различните 
правителства са безпомощни да дадат верен отговор на секюритизиралия се 
проблем „корупция”. Те идват на власт, обещавайки да „пречупят гръбнака” на 
корупцията, но в края на тяхното управление и обективните критерии, и 
субективните усещания сочат, че корупцията не само не е намаляла, но е 
нараснала. Това ерозира вярата на хората в демокрацията, разкъсва 
социалната тъкан, поражда още по-силно разслоение в обществото и „отпушва” 
допълнителни канали за пряко и скрито влияние на олигархични и криминални 
структури върху управлението на страната. 
 Преодоляването и премахването на корупцията е идеална, отдалечена 
във времето и трудно осъществима, нереалистична цел. В същото време 
секюритизирането на корупцията изисква концепциите и практиките за нейното 
ограничаване и поставянето й под контрол да се превърнат в стратегически 
приоритет на политиката за национална сигурност. Това в голяма степен и с 
нарастваща неотложност важи за системата за национална сигурност, която 
отдавна се е превърнала в „сива зона” за перманентна корупция и в 
„експериментално поле”, където се изобретяват и тестват нови корупционни 
подходи и лоши практики на управление и контрол. Институциите от системата 
за национална сигурност, благодарение на постоянно заделяните за тях 
значителни ресурси, както и заради „пелената” от секретност и 
непрозрачност на вземаните решения, са генератори на злоупотреби с парите 
на данъкоплатците и натоварват обществото с проекти и разходи, които не 
произвеждат необходимата сигурност. 
 Изследвания и съпоставителни анализи показват, че в редица страни са 
постигнати позитивни резултати в борбата с корупцията и за създаване на 
антикорупционна култура в институциите от системата за национална 
сигурност. Но много често опитите тези добри практики да бъдат приложени у 
нас не дават същия ефект и се оказват чисто и просто симулация и имитация 
на усилия, независимо от първоначално добрите намерения.  Една от главните 
причини за това са съществените културни различия. България е доказателство 
как успешни на входа (т.е. взаимствани от други страни) модели завършват с 
провал или поне с незадоволителни резултати на изхода (т.е. при тяхното 
окончателно прилагане тук). Това се дължи именно на пренебрегването на 
местните специфики, традиции, опит, организационна и човешка култура. 
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Примери много, както по-общо в управлението на страната, в 
децентрализацията на властта, в NGOCCXLV-сектора и т.н., така и в системата 
за национална сигурност. С други думи, the culture matters, т.е. културата има 
значение. При прилагането на външни модели и практики трябва да има 
транслиране, интерпретиране, което да позволи както да се отчитат местните 
особености, нагласи и стереотипи, така и да се гарантира, че това, което се 
препоръчва отвън е разбрано вярно, а не е „изкривено” от нашата оптика, т.е. 
от нашите представи за него. 
 Културните различия се проявяват на поне седем различни нива: 
 (1) Между Запада и Изтока, т.е. между западните индивидуалистични 
общества и източните колективистични общества. При това страни като 
България и други славянски и/или православни държави попадат в т.нар. „in-
between” общества — в зависимост от гледната точка те са известен 
колективистичен коректив на индивидуалистичните общества или пък известен 
индивидуалистичен коректив на колективистичните общества. 
 (2) Между двата бряга на Атлантика, т.е. между САЩ и Европа. Няма 
да се спирам тук на теории, според които това са две коренно различни по 
своите стратегически възгледи, схващания и приоритети общности, но след 
края на Студената война протичат видими процеси на известно раздалечаване 
между тях, наречено от мен „разширяване на Атлантическия океан”563. 
 (3) Между двете части на Европа, разделени по-рано от реалната 
Берлинска стена и виртуалната Желязна завеса, т.е. между Западна и Източна 
Европа. Независимо от искрените, а нерядко колосални усилия на бившите 
социалистически държави да се завърнат в европейското демократично 
пространство, наследството от предния тип общество се е просмукало в порите 
и клетките на техните общества, хора и възприятия. 
 Струва си обаче да погледнем и от другата страна на бинокъла и да 
видим асиметрията във възприемането на ценностите между Западна и 
Източна Европа. След 1989 г. Източна Европа възприе, и то безкритично, 
всички норми и практики от Западна Европа — и добрите, и лошите. А Западна 
Европа не взе нищо от Източна Европа — сякаш тук не е имало и добри 
образци на съвместно живеене, не е имало целеустремени, щастливи, почтени 
и креативни хора, а всичко е било лошо и всички сме били лоши. Източна 
Европа имаше какво да даде на Европа — модели на човешки отношения, на 
комуникации и самоорганизации на общности на локално равнище, на социални 
контакти, на родови и съседски връзки, на състрадателно, солидарно 
отношение между поколенията; на битова и приятелска взаимопомощ; на 
реализирането на малки и изпълними стъпки, на преследването на общи и 
задружни цели. Това са все модели на поведение и на създаване на 
неформални общности, които да се разполагат между Индивида (чието 
социално и функционално значение в тоталитарното общество бе нищожно) и 
Държавата (която обхващаше всички сфери на живота и проникваше във 
всички негови фибри). Ние, като държава, имаме образци ако не на глобално 
ниво, то на живот в малки общности, на кризисна самоорганизация и 
безкористна подкрепа. 
 (4) Между институциите на властта и обикновените граждани. В 
нашето общество има двояко отношение на хората към властта. От една 
страна, съществуват очаквания, че властта трябва да решава всичките им, или 
поне главните им проблеми, че тя е активен субект на управлението, а те — 

 
CCXLV Non-governmental organizations — неправителствени организации. 
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пасивен обект на управлението. От друга страна, хората смятат, че властта си 
има някакви свои цели и амбиции, които тя винаги се стреми да удовлетвори — 
по-висок жизнен стандарт, повече права, повече привилегии, всъщност „властта 
затова е власт”. 
 (5) Между институциите от системата за сигурност и останалите 
институции на държавата. Силовите структури продължават да гледат на 
себе си като на структури от по-висш порядък, в името на които обществото 
трябва да търпи лишения и ограничения, че „който не храни своя армия, ще 
храни чужда…”, т.е. средствата за тези структури се смятат за естествени и 
гарантирани независимо от ефективността от тяхното използване. Продължава 
да господства силовото мислене, създава се представа, че националната 
сигурност е фокусирана ако не основно, то главно върху свързани с употреба 
на сили мисии и приоритети, т.е. върху нейните „твърди” („hard”) 
съставляващи, аспекти и задачи, а по-малко или почти никак — върху нейните 
„меки” („soft”) съставляващи, аспекти и задачи — здравеопазване, 
образование, наука, социални дейности, околна среда. 
 (6) Между структурите от отбраната и другите институции от 
системата за национална сигурност. Отбранителният сектор продължава да 
смята, че (за разлика напр. от полицията и гражданската защита) не е обвързан 
с крайните резултати от своята дейност, с продукта, който „произвежда”.  
 (7) Между професионалистите (в смисъл „хората под пагон”) и 
цивилните в системата за национална сигурност. В България бяха 
постигнати добри резултати в усилията за установяване на съвременен модел 
на отношения помежду им, но въпреки това като правило те са функция преди 
всичко на политическата конюнктура и личностите на конкретния министър на 
отбраната или на вътрешните работи и конкретния висш професионалист в 
министерството — началник на отбраната (доскоро — на Генералния щаб) и 
главен секретар на МВР. И затова се хвърлят от едната крайност — цивилните 
учат военните „как се марширува на плаца” или учат полицаите как се ловят 
бандити, до другата — висшите военни и полицаи казват на политиците каква 
трябва да бъде политиката на държавата.  
 Когато в общество като българското искаме да проследим културните 
особености, които влияят върху възприятията за корупцията и при чието 
отчитане да се внедряват стратегии за противодействието й, за промяна на 
отношението към нея, както и за прилагането на добри ART-практики 
(Accountability-Responsibility-Transparency PracticesCCXLVI), на норми и подходи за 
добро управление, за честност и порядъчност, ние трябва да „атакуваме” 
четири пласта на придобити нагласи и стереотипи спрямо корупцията. 
 (1) „Историческият” пласт (свързан с далечното историческо минало) 
— това са въздействия и влияния, породени от много дългия исторически опит 
на българския народ, както през вековете (след 681 г.) на самостоятелно 
съществуване, така и по времето, когато страната е била под нечие чуждо 
владичество — това на Византийската империя (1018—1185) и особено на 
Османската империя (1396—1878). 
 Тук става дума за много трайни, упорити, в голяма степен „просмукали 
се” в ДНКCCXLVII на индивидите, групите от индивиди и обществото, стереотипи и 

 
CCXLVI Практики на Отчетност, Отговорност, Прозрачност. 
CCXLVII Дезоксирибонуклеиновата киселина (ДНК) носигенетични инструкции за биологическото развитие на всички 
клетъчни форми на живот и на много от вирусите. Основната функция на молекулата на ДНК е дълготрайното 
съхранение на информация. ДНК често е сравнявана програма или рецепта, тъй като съдържа инструкциите, 
необходими за конструиране на останалите клетъчни компоненти. 
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нагласи, които трудно се преодоляват и са се превърнали в мотиватори, котви 
и опори при избора на жизнени стратегии. Най-вече в годините под чуждо 
владичество нашият народ е бил в постоянен допир с традиции и норми, които 
са го принуждавали да възприема корупционно поведение като единствено, 
най-малкото — главно условие за общуване с местните представители на 
имперската власт. При османското владичество е било невъзможно различно 
поведение — корупцията тогава е другото име на властта и форма на нейното 
функциониране. Това е довело до дълбоки деформации в манталитета на 
народа, което рефлектира в трудно за изкореняване „легитимиране” на 
корупцията в личностното подсъзнание, в засилени общи нагласи за 
естественост на корупцията. 
 (2) „Социалистическият” пласт (свързан с периода на социализма) — 
това са въздействия и влияния, породени от налагането на българския народ 
на просъветски, т.е. тоталитарен тип на управление (1944—1989) с 
еднопартийна система, държавна собственост, командно-административна 
икономика и ограничени човешки права. 
 Комунистическата система „създаде” своя корупция, свързана както с 
постоянните дефицити на стоки, услуги и възможности (което изискваше 
алтернативни пътища — за да може човек да си ги обезпечи и раждаше 
корумпирано и корумпиращо поведение), така и с различните форми на 
монопол, които непрекъснато и навсякъде се плодяха — като естествен 
резултат от манталитета и уродливия монопол на единствената партия. 
 Ако корупцията, на която покорилите го империи са подлагали нашия 
народ е била за него външна, натрапена практика, един от символите на 
чуждото господство и той се е адаптирал към нея на общностно ниво и 
безсъзнателно, за да оцелява, то корупцията в тоталитарното общество е за 
народа вътрешна, местна практика, упражнявана съзнателно и като 
индивидуален избор, който се прави, за да се постигне някаква цел, която 
обаче не е свързана с оцеляване. Точна затова тоталитарната корупция е 
отчасти по-увреждаща и по-вредна за обществото и отделния човек. Тя се 
проявява в разсъждения като: „Аз съм против корупцията на другите, но ако 
имам възможност, бих участвал в нея”.  
 (3) „Преходният” пласт (свързан с Прехода към демокрация) — това са 
въздействия и влияния, породени от Прехода към демокрация, който 
българският народ трябваше да извърви за кратък исторически период и при 
много силна динамика на процесите. 
 По форма Преходът бе преминаване от тоталитарно общество към 
общество, функциониращо по демократичните процедури и правилата на 
либералната пазарна икономика, но по съдържание той се осъществи като 
преразпределяне на собствеността, при което етиката и моралът, понятия като 
честност, справедливост и законност бяха на заден план, изместени от 
хиперагресивен стремеж към забогатяване на сравнително ограничен брой 
хора. От свободата и от демокрацията спечелиха почти всички, но от 
преразпределението на собствеността загубилите са много повече от 
спечелилите. Това не води до повече легитимност на Прехода и подкопава 
подкрепата за процеса на демократизация. В същото време възниква нагласа 
за користно отношение към властта и политиката, като те се схващат най-вече 
като способи и начини за лично облагодетелстване. А корупцията придобива 
статут на ефективно, прагматично и рационално поведение, отговарящо на 
смисъла и характера на Прехода, т.е., докато „историческото” и 
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„комунистическото” наследства водеха до отношение към корупцията, което 
може да се определи като „ре-активно”, като начин на приспособяване към 
средата, към „правилата на играта”, тук вече имаме едно качествено различно, 
„про-активно” отношение. При него корупцията се самовъзпроизвежда и търси 
все по-изобретателни форми със съзнанието, че „така правят всички”, че 
всъщност така трябва и то е естествено!  
 (4) „Привнесеният” пласт (свързан с привнесени, имплантираниCCXLVIII 
ни отвън практики) — това са въздействия и влияния, породени от възприемане 
и прилагане на проектиращи се върху съзнанието на българския народ модели 
и практики от други държави и общества и отнасящи се до различни сфери и 
зони на неговия живот — икономика, ценности, амбиции, човешки отношения. 
 Налице са доста негативни последици от разпространяването на такива 
модели и практики в България. Прекомерният акцент върху частни и 
корпоративни интереси влияе на обществения и личностния морал, създава 
благоприятна почва за корупция и други злоупотреби с власт. Западни 
компании използват корупционни практики в своите отношения с България 
(например при „пробиване” на някои сделки за продажби на въоръжение и 
техника) или много лесно усвояват корупционни практики, характерни за 
страната ни.  
 А когато това се случва именно със западни компании, то има особено 
силни негативни последствия за държавата ни и за нейния политически и 
бизнес елит, за чиновниците от администрацията. В тяхното съзнание се 
снемат всякакви задръжки, щом виждат, че и на Запад „правят така”. 
 За успешното противодействие на корупцията са нужни различен 
тип стратегии, отчитащи спецификите на всяко от следните четири равнища. 
 (1) International Level (международно равнище) 
 На това равнище стратегиите включват преди всичко разработване на 
международни стандарти за честно поведение и разпространяване на 
процедури и практики „еталони” (benchmarking), с цел трансфер на позитивни 
модели (с баланс между общовалидността и напасването им към отделните 
държави); отказ от двойни стандарти спрямо администрации и компании от 
западни държави и администрации и компании от други страни; въвеждане на 
рейтинги на фирми с „почтена репутация” (съответно въздържане от сключване 
на контракти с фирми, които не попадат в тези класации или имат нисък 
рейтинг на почтеност); Антикорупционни Договори и Алианси в отбраната 
(Defense Integrity Pacts and Alliances), въвеждане и разширяване на процеса на 
Световната банка за Обществени разходи и Финансова отчетност (ОРФО)564; 
строги изисквания за „чисти“ доставки (clean procurement), прозрачност на 
бюджетите и антикорупционни стратегии в сектора за сигурност и отбрана; 
заделяне на значително повече средства за обучение и повишаване на 
експертизата на персонала, както и за образование и наука в областта на 
антикорупционната култура и антикорупционните практики и за добро 
управление. 
 Сега модерната понятие, превърнало се в мантра в НАТО и ЕС е 
„integrity” („интегритет”). То се налага като синтезирано обобщение на всичко, 
което е свързано с противодействието на корупцията, с изграждането на 
антикорупционна култура и практики. Но в случая това бюрократично 
лингвистично изобретение много трудно носи някакво послание за повечето 
нови членки на НАТО и ЕС, както и в стремящите се към развитие и 

 
CCXLVIII Присаден, внедрен, насаден (implanted) (англ.). 
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модернизация държави. То изобщо не се схваща като „обратното на корупция” 
(„opposite of corruption“). Следователно, заедно с усилията за изграждане на 
интегритет (building integrity), трябва непрекъснато да се набляга на 
стратегическия приоритет за борба с корупцията, за да не остане той „скрит” 
зад integrity. 
 (2) National Level (национално равнище) 
 На това равнище стратегиите трябва да вземат под внимание в 
максимална степен националните особености на държавите. За целите на 
ефективната борба с корупцията в България, трябва да се постави точна 
диагноза на заболяването, а не да се лекуват неговите симптоми. 
 В България необходимостта от оцеляване при драматични условия и в 
дълги исторически периоди е довела до практики и нагласи на имитационно 
приспособяване и на „мимикрия” — на повърхността има видимост за 
възприемане на нормите на външния фактор, а под нея се запазва 
националната специфика. Нашите институции и политици умеят да кажат и 
покажат на Европа това, което искат да кажат и покажат. Така е отчасти и в 
борбата с корупцията. В страната има „свръхпроизводство” на стратегии, 
закони и институции за противодействие на корупцията, с което планът, по 
социалистически, е преизпълнен и отчетността пред европейските структури е 
чудесна, но практическите резултати са слаби. 
 В нашето общество дълго време с съществували практики на 
непотизъмCCXLIX, клиентелизъмCCL, фаворитизъмCCLI и „симония”CCLII, затова те 
много лесно се разпростират все по-нашироко и се „узаконяват”, превръщайки 
се в неписани правила. 
 От друга страна, в нашите национални особености често преобладава 
т.нар. „висок контекст”565, т.е. при тях казаното и извършеното трябва да се 
възприемат в конкретния контекст и в зависимост от обстоятелствата. Държи се 
на статуса, на уважението, „съхраняването на лицето”. Стилът на поведение е 
адаптивен, на приспособяване към средата и се избягва прякото 
противопоставяне, предпочита се замазване на противоречията.  
 Това предполага европейските структури да следват по отношение на 
България стратегии тип „name-and-shame“ (назови и засрами) — на явен и 
дозиран натиск, с постоянно външно наблюдение, чести проверки, 
мониторингови доклади, със санкции и знаци на ограничено доверие. 
Същевременно, за да не се обезверява политическият елит и алиенираCCLIII 
обществото, трябва да има и периодични похвали, пропагандиране на 

 
CCXLIX Непотизъм — раздаване от страна на папата, за да укрепи властта си, на доходоносни длъжности, висши 
църковни звания и земи на свои близки роднини; в по-широк смисъл — шуробаджанащина. 
CCL Клиентелизъм — неофициални властови отношения, базирани на размяната на услуги между индивиди или групи, 
които не са в равностойни обществени позиции. В Древен Рим обозначава ситуацията, при която плебей е бил под 
патронажа на патриций — покровител или настойник. Патрицият поемал нещо като бащинска опека над своя клиент и 
срещу определени услуги от страна на плебея клиент, чийто живот и интереси се задължавал да пази, ставайки по този 
начин негов патрон.  
CCLI Фаворитизъм — социокултурно явление, съществувало при кралските (императорските, царските) дворове в 
епохата на абсолютизма, имаща за цел да толерира и стимулира израстването на дадено лице, което се ползва с 
личното добро отношение на монарха. 
CCLII Симония — продажба и покупка на свещен сан; в по-широк смисъл всякакъв вид търгуване с духовни ценности и 
вещи. Произлиза от името на Симеон Влъхва, известен и още и като Симон Магус, Симон Магьосника, Симон от Хатон 
(?—65 г.пр.Хр.), който предложил да си купи с пари дар на Светия Дух (в християнството е едно от лицата на Светата 
троица — Бог Отец, Иисус Христос и Светият Дух). Християните вярват, че Светият Дух по време на цялата история е 
давал на определени лица, групи и цели народи своите благодатни дарове, които се предоставят на всеки вярващ 
посредством тайнствата. 
CCLIII Алиенация — отчуждение, състояние, при което е налице чувство за отстраненост и отделеност от нечия среда или 
дори себе си. 



 262 

внедрени у нас добри практики и сравняване (в полза на България) със 
ситуацията в съседни държави.  
 (3) Security Level (равнище на сигурността)  
 На това равнище стратегиите са обвързани с онези специфики, които са 
характерни за системата за национална сигурност в дадената държава, 
особено ако в нея е властвал култ към секретността. Ясно е, че и при най-
прозрачната форма на управление, демокрацията, ще съществуват зони на 
непрозрачност, свързани със „свeтая светих”CCLIV на държавата. Но още по-
ясно е, че голяма част от системата за сигурност трябва да бъде 
„разопакована” и достъпна за контрол и одит. Култът към секретност трябва да 
се замени с култура на прозрачност и отчетност, която постепенно да 
преминава в култ към прозрачността и отчетността, така че да възпира 
практиките на неефективно управление и корупция. 
 На това равнище стратегиите за по-добро и по-ефективно управление 
трябва да преследват основно три цели.  
 Първата цел е свързана с развитие на разбирането, че системата за 
национална сигурност вече не се ползва с предния изключителен, недосегаем и 
привилегирован статут, какъвто тя имаше при тоталитарното общество. В 
началото на ХХІ век и в условията на демократично общество тази система 
трябва да се бори за законово, кадрово и ресурсно обезпечаване с другите 
системи и сектори на държавата — образование, здравеопазване, социална 
защита и т.н.  
 Втората цел е свързана с развитие на разбирането, че системата за 
национална сигурност не е „абониран” консуматор на ресурси, и че средствата 
за нея не са неизбежни разходи, а са инвестиции, които трябва да имат добра 
възвращаемост и да служат на обществото, а не да бъдат бреме за него.  
 Третата цел е свързана с развитие на разбирането, че системата за 
национална сигурност не е обектно и предметно поле за ограничен кръг 
специалисти, отделено с дебела стена от обикновените хора, а е сфера на 
дейност, която принадлежи и представлява законен интерес за всеки 
гражданин.  
 Стратегиите, които се прилагат на това ниво са насочени именно към 
засилване на прозрачността на силовите институции и за прокарване на 
законови норми, според които в максимална степен всяка информация, 
създадена от или в интерес на държавните организации става публична. 
 (4) Defense Level (равнище на отбраната) 
 На това равнище стратегиите отчитат особеностите на отбранителния 
сектор, на отношенията цивилни—военни, на статута, с който се ползват 
военните в страната, на ролята на военната индустрия. 
 През социализма военните бяха „държава в държавата”, на тях им се 
полагаше респект, значителни финанси и специално място в системата за 
сигурност. През годините на Прехода те продължават да помнят този свой 
статут и непрекъснато да напомнят за него на обществото, преживяват 
сложните промени и често обясняват загубата си на престиж и ресурси с 
външен натиск и предателство на политиците. Това ги политизира и те или са 
настроени опозиционно на управлението, или се опитват да влияят на 
политиката, а гражданският контрол разглеждат като насочен срещу интересите 
им. 

 
CCLIV Светая Светих (Sancta Sanctorum) — най-свещеното, най-съкровеното и най-свято място в религиозния храм, 
достъпът до което забранен и се наказва с проклятие; в преносен смисъл — хранилище на строго пазени тайни. 
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 Освен това по време на социализма отбраната бе първостепенен 
приоритет. Днес отбраната и въоръжените сили продължават да са „галеното 
дете” при финансирането, като „поглъщат” лъвския пай от ресурсите и по този 
начин „подяждат”, а понякога и „изяждат” останалите силови институции, да не 
говорим за структурите, свързани с т.нар. гражданска сигурност. А заделянето 
на големи за състоянието на страната финансови средства като магнит 
привлича корупционерите и практиките на лошо управление. 
 На това ниво стратегиите трябва да са многопосочни и да „атакуват” 
цялото портфолиоCCLV от проблеми, дефицити и предизвикателства. 
Независимо от внедрените в Министерството на отбраната — Система за 
планиране, програмиране и бюджетиране (Planning-Programming-Budgeting 
System, PPB System), Система за необходими оперативни способности, 
Система за отбранителна аквизицияCCLVI и Система за управление на 
човешките ресурси — тези модерни практики си остават главно на ниво 
„форма”, повече като намерение за трансформация и адаптация към 
стандартите на НАТО. А „съдържание” на мисленето и процесите остава 
съветската система — тя присъства или дава рецидиви почти навсякъде, ала 
най-вече в единния финансов и материален план — че много по-важно е 
дали се усвояват ресурсите, а не как те се усвояват; в планирането и 
отчетността, които се разглеждат като счетоводна целесъобразност, а не като 
политическо проектиране. 
 За корупцията в отбраната допринасят: свръхцентрализацията на 
ресурсите; слабият парламентарен контрол по проектите за модернизация на 
въоръжените сили, по сделките за купуване на ново и за ремонт и утилизация 
на наличното въоръжение; липсата на дебат по финансирането на системата 
за сигурност и отбрана; както и имитационният одит за изразходваните огромни 
средства. Не е направена нито количествена, нито качествена оценка, дали и 
доколко заделяните ресурси произвеждат сигурност и отбрана, отговарящи на 
направените от държавата финансови усилия. 
 Системата за национална сигурност в България има някои свои 
специфики, но тя е огледало на нагласите, комплексите и проблемите на 
страната, в която: (1) обществото най-малкото поне отчасти толерира 
корупцията; (2) елитът продължава да произвежда корупционни практики; (3) 
съдебната система не се бори ефективно с корупцията, доколкото за това може 
да се съди по липсата на наказания дори при драстичните случаи на корупция 
по високите етажи. Чрез политическата корупция, олигархичният кръг и 
сенчестият бизнес криминализират икономиката и политиката на държавата, 
налагат своите интереси и това води до некачествено управление на държавно 
и местно ниво. Така че противодействието срещу корупцията е не само 
„изчистване” на обществото и на обществения живот, но и отвоюване на 
държавата от олигархично-корупционните обръчи от личности, фирми и 
начини на правене на незаконен бизнес. Едва когато това се случи, ще може да 
се надяваме на такава антикорупционна култура в държавата, при което в 
системата за национална сигурност „правилните неща ще се правят по 
правилния начин”. 
 
 Case Study 4 

 
CCLV Портфолио — портфейл, папка с документи, комплект от образци, инвестиции, стратегии, подходи, атернативни 
решения. 
CCLVI Аквизиция — придобиване, доставяне, закупуване на материални активи, знания, способности и др. 
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 Четвъртата тема е посветена на снижаващото се ниво на науката за 
сигурността у нас и на свързаното с това влошаване на качеството на 
експертизата дейности и практики, свързани с тази наука. Важността на 
тази тема се определя от несъмнената необходимост да се подготвят 
съвременен тип, високообразовани, способни да мислят творчески и да вземат 
верни и правилни решения специалисти в различните сфери на сигурността, да 
се подобрява нивото на политиците и политиката за сигурност, а също така да 
се изгражда общност от български учени и експерти в свързаната със 
сигурността област на познанието, чрез които да се изгради национална школа, 
да се създават национални традиции в науката за сигурността. 
 Аз се старая да следя практически всичко, което се случва у нас в 
науката за националната и международната сигурност (ако мога да обединя по 
този начин различните подобласти на знанието, изучаващи въпроси на 
сигурността, в т.ч. проблеми, свързани с конфликтите, кризите, рисковете, 
международните отношения и т.н.). Участвал съм в множество конференции, 
във всевъзможни дискусии, в какви ли не проекти. Разговарял съм със 
студенти, докторанти и преподаватели. Членувал съм в какви ли не съвети, 
комисии, работни групи, неправителствени организации, центрове, форуми, 
институти и инициативи. С тревога констатирам, че през последните години 
нивото на българската наука в областта на националната и международната 
сигурност пада стремително... Пада качеството на научните разработки. Пада 
качеството на лекциите в университетските аудитории. Пада качеството на 
медийните публикации. Пада качеството на държавните документи, посветени 
на сигурността. 

Ще споделя собствените си наблюдения, обобщени в 14 причини, за 
задълбочаващата се криза в науката за националната и международната 
сигурност у нас. Тези причини не са подредени по важност, но си мисля, че нито 
една от тях не може да бъде подмината с лека ръка. 
 Първата причина е свързана с „лошото наследство”. Не искам да 
обиждам никого, не искам да деля нещата на „преди” и „сега”, не искам да 
политизирам, но нашата наука за националната и международната сигурност 
няма свой устойчив фундамент, изграждан с десетилетия. Да, ние сме имали 
ерудирани университетски преподаватели, стойностни експерти, видни 
дипломати, но сме нямали българска школа в сигурността; липсвали са 
традиции, култура, практики на стратегическо мислене, а историческият 
материализъм (при това в доста идеологизиран, схематичен и опростенчески) и 
буквалното, шаблонно и правоверно повтаряне на тезите на съветските учени 
са потискали в зародиш кълновете на държавническо, самостоятелно и 
обвързано с националните интереси разработване на тематиките на 
сигурността. 
 Прегледал съм цели периодики на списания, безбройни книги и съм се 
убедил, че след промените през 1989 г., науката на сигурността в България 
почти няма на какво да стъпи — концептуална пустота и съдържателна 
празнота. Съжалявам за тежките думи. И пак ще подчертая — това изобщо не 
означава, че сме нямали качествени хора в тази наука. Качествени учени е 
имало, но качествена наука — не. 
 Втората причина е свързана с последователното и системно 
подкопаване отстрана и на самата държава (!) на основите на 
образованието, провеждано в държавни висши учебни заведения в 
сферата на сигурността. Това е силно напреднал процес, който протича през 
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всичките 21 години на Прехода. Държавата се оттегля (по-скоро — оттеглят я 
съвсем съзнателно) от науката и образованието в сферата на сигурността. 
Самото крайно негативно отношение към Държавата през годините на Прехода, 
анти-държавното мислене на елитите (политически, икономически, научен и 
културен) способства за този процес. Когато имаш нихилистичноCCLVII, 
негативно отношение към Държавата, ти не мислиш и за подготовката на 
качествени кадри за нея в сферата на сигурността. 
 Далеч не смятам, че във всички частни висши учебни заведения се 
имитира подготовка на кадри в сигурността (макар че има и университети, които 
симулират преподаване и имитират подготовка на такива кадри). Но 
елиминирането на държавните университети отслабва конкуренцията, сваля 
летвата, обслужва корпоративни интереси и е във вреда на самите частни 
университети, защото те нерядко произвеждат сурогати; дават дипломи, а не 
знания; „изхвърлят” на пазара самозаблудили се и заблудени от тях 
безработни... 
 Третата причина е свързана с елементите на изкористяване в цялата 
система за акредитиране на университети, специалности и програми, за 
присъждане на научни степени и звания, за оценка и измерване на качеството 
на висшето образование и на научния и преподавателския труд. Фабриките за 
производство на университети и факултети, професори и доценти, малки и 
големи доктори работят на пълна пара, върви щамповане на акредитации и 
дипломи с формално покриване на критерии, с политически протекции, с 
угодничество на властта, с шуробаджаначество, землячество и уреждачество. 
Когато можеш да постигнеш нещо по втория начин, през задната врата или със 
съответната сума, защо да наблягаш на науката, на научната продукция, на 
научната етика? 
 Понякога цели университети, нерядко някои факултети, както и катедри 
се превръщат в черни кутии — на входа са парите на студентите, на изхода са 
дипломите, а какво става вътре в черните кутии — дали има академичен 
процес, преподаване, усвояване на знания, това е маловажно. 
 Четвъртата причина е свързана с разрушаването на ценностната 
система в страната и обществото. В научната сфера това доведе до 
избуяване и в превръщане в „нормална” практика на явното и скритото 
плагиатство. Вече не е никакъв проблем да намериш нещо в интернет и, както 
казваше един възрастен колега, да приложиш „копи—пасте”. Вече не е никакъв 
проблем, също така, да компилираш чужди разработки, тези, идеи, мисли. Вече  
не е никакъв проблем и за хората с пари да платят на „шерпи”, за да им 
напишат дисертации, а „шерпите” какво правят — преписват! В предишна моя 
книга бях систематизирал четирите типажа бракониери в науката — „Великият 
комбинатор”, „Великият компилатор”, „The Big Boss” и „The Big Money”566. 
 Петата причина е свързана с ниското заплащане на 
преподавателския и научния труд. Колегите „в бранша” са се превърнали в 
бедуини — те странстват из държавата, от ВУЗ до ВУЗ, преподават, измъчват 
се с какви ли не тематики, програми, курсове, за да „вържат двата края”. В 
такива условия не му е на човек до наука. Той ще гледа да се добере до лекции 
някакви, до рецензийка някоя — естествено, че няма да се напряга много, 
защото не си струва ни трудът, ни парите. 
 Парадоксално е, но еднакво разрушителна роля в отношението към 
преподавателския и научния труд играят както малкото пари (а те са наистина 

 
CCLVII Нихилизъм — позиция, според която всичко е лишено от стойност, значение, цел, смисъл, истинност и ценност. 
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малко), така и лесните пари (а те наистина могат да се изкарват лесно, без да 
си дава човек зор...). Казват, че на Запад съотношението между времето за 
подготовка на преподавателя за лекции и самите лекции е 8 към 1: 8 часа 
подготовка за 1 час лекции. При нас у не малко преподаватели то е 1 към 8: 1 
час подготовка за 8 часа лекции... 
 Шестата причина е свързана с това, че мнозина от научните 
работници и преподаватели са престанали да се развиват. Те разчитат на 
рутина, на събрани оттук—оттам сведения и частични знания, на прашец и 
медец от някоя и друга конференция, от нечия статия. И това е абсолютно 
парадоксално във времето на интернет, на непрекъснато излизащите у нас 
книги, свързани със сигурността — от европейски и американски автори. 
 Седмата причина е свързана с превръщането на катедрите в 
областта на сигурността на някои университети в затворени общности, по-
закрити от някои тайни общества, в непристъпни завери и оракулскиCCLVIII или 
мистерийниCCLIX кръгове. Там се поканват само себеподобни — дали група 
съмишленици от някоя неправителствена организация, дали на землячески 
принцип, дали на базата на общо минало в тайните служби на предишния 
режим, дали още нещо... А когато критериите за допускане на някого не са 
свързани с качеството на научния и преподавателския продукт, а с други 
обвързаности и зависимости, тогава се набляга върху засилването и 
подхранването на тези привързаности и зависимости, а не върху израстването 
в научно и преподавателско отношение. Много рядко някъде може да се 
разчита на пазарния принцип и конкуренцията на идеи, на личности, на 
амбиции; изключение е някъде да се даде приоритет на креативното, 
стимулиращото мисленето, иновативното, конкурентното, за сметка на 
традиционното, на приятелството, на преплетените взаимни зависимости.  
 Осмата причина е свързана с пренебрежителното отношение към 
младите! На мен по принцип ми е много странно, че младите хора в България 
още не са се разбунтували срещу пренебрежителното отношение към тях от 
страна на елита и каймака на обществото, а дори и на не малка част от цялото 
общество! Та нима тях не ги боли, когато виждат, как младостта е разглеждана 
у нас като голям недостатък и дори като трудно преодолим порок? Нима не им 
се иска да направят България нормално за живеене място, вместо да се 
спасяват с бягство от нея, вместо да съзерцават пасивно как страната ни се 
разнормализира? Нима те не четат законите, които наказват правото и шанса 
да си млад — днес и сега? Нима не ги тревожи колко остарели, демодирани и 
архаични понякога са схващанията на елита?! Нима намират за редно в 
първите редици на държавната йерархия да има хора, които са скарани с 
модерните комуникационни технологии, провинциални са по манталитет, не 
знаят западни езици (дори английски), страдат от нисък геополитически 
хоризонт, интеграционно yesman-ство и стратегическа клаустрофобия... 
 Но това са по-глобални проблеми. Думата ми е за науката. Днес науката 
не е за младите! Те съвсем целенасочено и хладнокръвно са отблъсквани от 
нея!! Да си млад и да се насочиш към науката и преподаването, това днес 
означава да се обречеш на мизерно съществуване, да си съсипеш 

 
CCLVIII Оракул —  място, предмет или свещено същество, чрез което говори божество; обикновено редом с оракулите 
присъстват техните прорицатели или тълкуватели, т. е. хора, които превеждат божествената воля на човешки език и 
също носят прозвището оракули. 
CCLIX Мистерии — тайни свещенодействия и ритуали, свързани с богове и/или посвещаване на членове и 
приобщаването им към определена тайна или затворена религиозна общност. На участниците в мистериите се 
предавали знания за безсмъртието на душата, за вечното умиране и раждане като божествен закон. 
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семейството, да останеш без семейство, ако още не си се задомил... Освен 
това създадените кланове и кръгове, системните и формални прегради 
потискат развиването на младите в науката, спират прогреса им, товарят ги с 
какви ли не задължения, превръщат ги в роби на мастити професори и доценти. 
Това е несправедливо към младите, но то е и противопоказано за България. 
 А у нас има такива светли млади научни души! Доказват го шепата млади 
хора в науката за сигурността, които са свежата кръв в тази наука. Именно те са 
моята надежда — аз съм им го казвал персонално, бащински радвайки се, 
когато прочета добра книга или статия на млад човек! 
 Деветата причина е свързана със запазващото се йерархично, а не 
мрежово, структуриране на научната и преподавателската общност в 
областта на науката за сигурността. Тази общност все още осмисля и обмисля 
себе си в понятията и зависимостите, свързани с властови ресурси (ректор, 
декан, член на Комисия, участник в Съвет), с отношения „началник—подчинен”, 
с условности на връзкарството, съпартийството, уреждането в проекти и 
програми. При подобни подходи информацията тече по вертикала и винаги е 
свързана с някаква корист, винаги е малко или много ексклузивна (изключваща, 
не за всички), непрекъснато този „отгоре” е по-значим от този „отдолу” — във 
всеки смисъл, в частност и в науката. 
 Липсата на мрежово мислене, на мрежови отношения, на мрежови 
консолидации пречи на осъзнаването на общността като екип, като общност с 
общи цели, ценности и приоритети. Липсва инклузивното (включващото) 
мислене; липсват дискусиите, взаимопомощта, приятелското (безкористно) 
рамо. Ние не се събираме, ние не споделяме идеи, ние на комуникираме, не се 
четем (но се преписваме...). 
 Всеки автор на Запад започва книгата си с 3—4 страници с 
благодарности — кой му е помогнал, с кого е обсъждал съдържанието, кой е 
прочел книгата, кой е изказал мнението си за нея, кой му е подсказал интересни 
източници и т.н. Нашите книги нямат такива раздели. Никой не се интересува от 
останалите; всеки копае своята градинка и засажда в нея нещо свое — кой 
знание, кой картофи, кой плевели... 
 Десетата причина е свързана пълната разнородност, с тоталното 
разностилие, с абсолютния разнобой в подходите, принципите, 
схващанията, термините, тезите, теориите — сред научните работници и 
преподаватели в сигурността. 
 Ние си пишем кой както може, кой както иска, кой както му дойде, кой 
както реши... Сякаш не сме научна и преподавателска общност в една и съща 
държава, с един и същи народ, с някакви общи национални интереси, с някаква 
обща геополитическа стратегия, произтичаща от даденостите, на които се 
опира страната (напр. регион, интеграция, история, икономика, излаз на море, 
релеф, ресурси, народ и т.н.). Не става дума за унификация, а за някаква 
българскост (ако мога така да кажа), за някаква национална и народностна 
общност на подходите, принципите, осмислянията. При която става ясно, че 
пишем за една и съща държава, че сме част от една и съща общност, че не сме 
пропагандисти на външни тези, не сме имитатори, не сме плагиати, не сме 
случайно в българската наука! 
 Става дума за това, което проф. Цветан Семерджиев нарича „конвенция 
за използваните понятия”. Все повече си давам сметка колко прав е той, 
колко неочаквано прав е той. Ние трябва да се договорим какво ще се разбира 
под всяко едно от основните, употребявани от нас, понятия. Защото иначе 
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преподавателят ще подразбира едно нещо под дадено понятие, а аудиторията 
— може да разбира нещо съвсем различно. В науката за сигурността това по 
принцип е базисен проблем. До 1989 г. нашата, българската наука за 
сигурността разговаряше с руски акцент. След 1989 г. тя започна да разговаря с 
американски акцент. Може би най-вече поради това, когато се взема едно 
понятие от „американския език на сигурността” (т.е. на „американски”), то у нас 
по инстинкт, рефлекс или навик, се превежда на „руския език на сигурността” 
(т.е. на „руски”). А след това от „американски” се превежда на „български”, но се 
подразбира значението му на „руски”. 
 Да вземем понятието „контрол” (с което се сблъскахме, когато трябваше 
да се установи демократичен контрол над въоръжените сили — като един от 
критериите за демократичност на обществото). На „американски” то е „control”, 
на руски е „контроль”, на български е „контрол”. Само че българския „контрол” 
ние го разбирахме като руския „контроль”, т.е. еднопосочна връзка, при която 
контролиращият надзирава контролирания — значи не „control”, а „oversight” 
(„надзор”). Докато американския „control” е двупосочна връзка, при която 
контролиращият възлага задача на контролирания (Какво трябва да се прави), 
отделя нужните ресурси (С Какво трябва да се прави), а после от начина, по 
който контролираният изпълнява задачата, той съди за качеството на своите 
решения и указания, и ако се налага, извършва корекции в тях, с което 
гарантира вярното и точно изпънение на задачата (реализира на практика Как 
трябва да се прави).  
 С други думи, връзката не е само еднопосочна, „права” („аз ти възлагам”), 
но и двупосочна, „обратна” („аз ти възлагам, а от начина, по който ти 
изпълняваш възложеното, аз извършвам корекции във възлагането”). При 
„правата връзка” причината поражда следствието, а при „обратната връзка” 
следствието влияе на породилата го причина. При истинското значение на 
думата „контрол”, т.е. при американския „control”, се взема под внимание 
фактът, че контролираният може да прави всичко по максимално добър начин, 
но да не се справи както трябва със задачата, тъй като тя е некоректно 
поставена или не е обезпечена с необходимите ресурси. 
 Казвам го това, защото работейки за установяването на демократичен 
контрол над въоръжените сили, ние си мислехме за контрола с руски акцент, 
като надзор и възприехме крайно едностранно и категорично разделението на 
ПОЛИТИЦИ, които да казват монологично Какво трябва да се прави и С 
какви ресурси то да се прави (при това политиците заседаваха затворени 
зад дебелите стени на своите Министерски и от сорта Съвети), и на ВОЕННИ, 
които имат единственото право да казват Как това трябва да се прави, даже 
не и да казват, ами да се подчиняват и да изпълняват. 
 Това не само породи у военните недоверие към политиците, както и 
подозрение, че политиците съзнателно гледат да съсипят армията, да 
разградят държавата; но и ги направи ПОЛИТИЧЕСКИ ИГРАЧИ — щом всичко 
се решава на политическото поле, значи и военните трябва да приемат 
правилата на политическата игра. И всеки един началник на Генералния щаб 
(без последния), още като началник на Генералния щаб гледаше с око и 
половина към политиката (и дипломацията — понякога), а с половин око — към 
армията. А трябваше много повече, както казва Димитър Йончев, политици и 
военни заедно, с мисъл за националните интереси и в дух на консенсусно 
решаване на проблемите помежду им, да месят проблемното тесто, а после, 
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когато го омесят, всеки да си поеме своите отговорности — политиците за 
решенията, военните — за изпълняването на решенията. 
 Заедно с необходимостта от конвенция за употребяваните понятия, 
трябва да се работи и за това, за което апелира проф. Мария Чавдарова  — за 
коалиция в използваните подходи, за координация в използваните 
модели. Иначе всеки разказва малко или много своите впечатления от науката 
за сигурността, от последните прочетени книги или доловени идеи, от 
последните си творчески тревоги. 
 Когато съм участвал в международни конференции ми е правило 
впечатление, че дори да защитават различни тези, учените от Швеция си 
приличат, внасят в науката за сигурността шведски аромат, разбираш, че има 
шведски специфики в тази наука. Същото се долавя и при испанските учени, и 
при френските, и при турските, дори и при румънските. А ние и в науката сме на 
принципа: „Всяка коза за свой крак!”. Това се отразява и на студентите! Не, че 
те искат да ни кажат: „Вземете се разберете първо помежду си, пък после ни 
пълнете главите с какво ли не?!”. Но те изпитват пълна дезориентация и 
понякога направо когнитивен дисонансCCLX, когато в два съседни часа чуват 
от двама колеги коренно противоположни неща, „(пре)подавани” като последно 
слово на науката за националната сигурност на България... 
 Единадесетата причина е свързана с вредната роля на „експертите 
на Прехода”. Тук ще бъда кратък, като за повече подробности може да се види 
нашумялата едноименна книга на Достена Лаверн567. 
 Сред вредите, които т.нар. „експерти на Прехода” нанесоха, ще отбележа 
следните: 

Първата вреда е подмяната на научния анализ с възпроизвеждане на 
готови външни тези, обслужващи чужди геостратегически, геополитически, 
геоикономически и геоенергийни интереси. Защо човек да мисли, да търси, да 
се напряга да генерира идеи, да създава научен продукт, след като може като 
ехо или като папагал да повтаря срещу добро заплащане, с добра артикулация 
и добра дикция подсказани му или поръчани позиции?! Това превърна 
занимаващите се с наука в наивници, които губят всякакво съревнование с 
ловките „експерти на Прехода”. Така бяха съблазнени и пред очите ми се 
провалиха като учени (но пък живеят сносно) талантливи младежи. 
 Втората вреда е в това, че след като завзеха ключови позиции в 
различни важни органи, които контролират развитието на науката у нас и 
израстването в нея, „експертите на Прехода” използваха тези си властови и 
бюрократични ресурси за да изкористят и деформират българската наука за 
сигурността, селектирайки и давайки път на себеподобни псевдоучени. 
 Третата вреда е налагането на различен от нужния на България 
дневен ред в науката за сигурността и на вреден новоговор в тази наука. Те 
така подправиха съзнанието на цяло поколение млади хора в науката, спирайки 
креативността в тяхното мислене и обеднявайки езика им. Вместо с 10 000 
думи, те ги научиха да говорят със 100 думи. А както и Ноам ЧомскиCCLXI би 
казал, осакатяването на езика осакатява мисленето. 

 
CCLX Когнитивен дисонанс — състояние, характерно със сблъсък в съзнанието на индивида между неговите знания, 
убеждения, нагласи и новопостъпила от околната среда информация, която им противоречи. Според теорията за 
когнитивния дисонанс хората, чието поведение не съответства на техните мисли, или ще структурират мислите си така, 
че да съответстват на поведението, или ще предприемат обратното действие. Понятието е въведено през 1956 г. от 
американския психолог Леон Фестингър (Leon Festinger, 1919—1989). 
CCLXI Ноам Чомски (Noam Chomsky) световно известен специалист по съвременна лингвистика и политически 
алтернативно мислещ интелектуалец № 1 в САЩ. 
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 Четвъртата вина (нито последна от вините, нито последна по 
значение) на тези „експерти на Прехода” е, че те подмениха самата същност на 
науката за сигурността — от задълбочен, творчески процес на постигане на 
истината, тя започна да се превръща в обслужваща дейност, която да облича в 
наукоподобни термини правилни постановки. С което се спира в не малка 
степен нейното развитие и се допринася за превръщането й в някаква лесно 
усвоима и щедро възнаграждавана схоластика, казуистика и словесна 
гимнастика.  
 Дванадесетата причина е свързана с напускането на България от 
много можещи, търсещи, непримирими, нахъсени, креативни хора. 
Изтичането на тези хора в Западна посока, в стремежа им за личностна 
реализация и по-сносен живот, нанася щети в особено големи размери на 
българската наука. На Запад заминаха качествени млади учени, златни деца на 
знанието в сигурността. Те вече допринасят за повишаване на нивото на 
науката в други държави и едва ли някой ден биха се върнали у нас, където на 
учените се гледа като на досадни и лакоми консуматори на финанси, като на 
„феодални старци” и прононсирани лентяи... 
 Тринадесетата причина е свързана с мястото на науката сред 
приоритетите на държавата.  Науката традиционно е на дъното в 
неизменната класация на важните пера в държавния бюджет, така че може да 
се говори за негласен договор сред елита и редуващите се в управлението 
партии, че пари за наука в България няма. На отделените за наука средства 
елитът гледа като на разходи, като на наливане на вода в пясък, вместо да 
мисли за тях като за инвестции, като за вложения с висок процент на 
възвращаемост. 
 Четиринадесетата причина е свързана с тъжния факт, че в България 
днес стратегическото мислене, стратегическото визионерство, 
стратегическото лидерство са чужди на управлението, чужди са на начина, 
по който се употребява властта, чужди са на елита като цяло и на политическия 
елит в частност. При тази станала вече традиционна и непроменима социална 
и управленска реалност липсва нещо изключително съществено за всяка една 
обществена наука, каквато е в огромна степен и науката за сигурността — 
липсва политическата поръчка!  

Става въпрос за политическата поръчка в най-добрия от всички добри 
смисли на тази дума! Такава политическа поръчка означава: Остра вътрешна 
потребност у елита и обществото от Национална доктрина, от 
Национална Визия, Мисия и Кауза, от Стратегия за национална сигурност (а 
не от компилативен документ, който потъва в забрава месец след 
приемането му от парламента), от Стратегическо мислене, от 
Стратегическо проектиране, от Сценарийно планиране, от Осъзнаване на 
главната стратегическа цел: „Постигане на пълноправно и пълноценно 
членство в Европейския съюз при запазване на българския характер на 
българската държава.  

Без силна и перспективна кауза, без надигащ се на пръсти, за да види 
предизвикателствата и рисковете, които са все още зад хоризонта, елит, е 
много трудно науката за сигурността да може да се развива адекватно, 
ефективно и задълбочено. Това е наука, която не може да съществува сама за 
себе си — вън от времето и пространството. Това е наука, която не може да се 
затвори в своите кабинети, аудитории и библиотеки. Науката за сигурността 
може да съществува и прогресира само когато от нея има остра потребност у 
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елита и обществото, когато в нейните идеи се вслушват, когато нейните 
препоръки се отчитат! Защото е погрешно да се управлява страната ни без 
съобразяване с достиженията на науката за сигурността и е опасно страната ни 
да се управлява напук на изводите и препоръките на тази наука! 
 Науката за сигурността може да бъде жива и пълноценна, когато 
подготвя знаещи и можещи млади кадри. Тя е осъдена на задушаване и на 
постоянно снижаване на нейното ниво, когато това, което младите кадри 
научават в аудиториите и прочитат в умните книги, се сблъсква със своето 
отрицание в реалния обществен и политически живот. 
 И накрая, няколко думи за качеството на експертизата в сигурността. То е 
пряко следствие от състоянието на науката за сигурността. С други думи, 
качеството на тази експертиза е ниско. Днес не е времето на експертите. Днес 
не е време за експерти! Далеч по-безопасно от това да даваш експертиза е да 
обслужваш политиците — като им казваш това, което те искат да чуят и ги 
съветваш онова, което те и така си знаят, но с подобни съвети се 
самоутвърждават в собственото си чувство за непогрешимост и значимост. 
 Но ако си сложим ръка на сърцето, ще трябва да признаем, че ние, 
експертите също сме виновни за това, че управлението няма нужда от нашия 
талант, от нашия труд, от нашето знаене и нашето можене. 

● Виновни сме, първо, защото позволихме на т.нар. „експерти” на 
Прехода, да подменят острата необходимост от експертиза с безкритично 
възпроизвеждане на външни геополитически императиви. 

● Виновни сме и защото ние, експертите, се държим атомизирано, 
асоциално, алиенативно — всеки се спасява сам, не общуваме помежду си, не 
изграждаме мрежи от компетенност, коалиции от идеи, общности от интереси.  
 При все това, ако искаме държавата ни да се превръща в нормална 
държава, ние, експертите, трябва да се борим да бъдем чути, да бъдем 
послушани. Не толкова заради нас самите, а заради управлението на страната 
ни. Колкото и властта да ни обръща гръб, колкото и да пада стремглаво 
нейният интелект, колкото и по-малко да стават книгите, които управляващите 
са прочели през живота си, експертите трябва да произвеждат своята 
експертиза. Да, става все по-трудно, но истинският експерт се калява именно в 
трудностите. Чрез тях става по-мъдра мисълта му и по-задълбочено знанието 
му. Не бива да имаме илюзии — като сиво вещество, като образованост, като 
научна подготовка властта няма да става по-добра, по-качествена. 
Синусоидата на компетентостта е тръгнала надолу, за сметка на откровен и 
пъвосигнален ПиАр (PR), харизмата, манипулацията, медийното облъчване и 
превръщането на политиката в шоу, в зрелище (това не е само българска, това 
е глобална тенденция, у нас тази тенденция има просто някои местни, стигащи 
до шокиращи проявления и специфики). А че ще е трудно — ще е, та кога ли не 
е било така. Още повече пък сега, когато при допира си с властта експертите са 
като стомната, а властта е като камъка в притчата на Санчо Панса: „Ако камък 
удари стомната — лошо за стомната; ако стомната удари в камък — пак лошо 
за стомната”568. 
 Накратко, експертите могат да се изявяват и да бъдат полезни и 
ефеективни основно в четири посоки: 

• Първата посока е те да казват от какво управлението има 
необходимост, какво то трябва да направи. 

• Втората посока за изява на експертите е като съветват как да се 
направи това, което трябва да се прави и като подпомагат това да 
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стане по максимално добър, съобразен с европейските практики и 
българските традиции начин. 

• Третата посока за полезност на експертите е те да се явяват като 
коректив на властта по време на осъществяването на дадена идея и 
реализирането на практика на дадено решение на властта. 

• Четвъртата посока за възможна полезност на експертите е те да 
направят одит и преценка как работи това, което властта е направила, 
създала, постигнала. 

 
  
 Case Study 5 
 Петата тема е посветена на различните езици, на които разговарят (и 
мислят) двете поколения — моето и на младите хора. Важността на тази 
тема се определя от нарастващите различия между поколението от хора, които 
са се формирали като личности през социализма (т.е. 50—60 годишните) и 
поколението от хора, които са се формирали като личности по време на 
Прехода към демокрация (20—30 годишните). Това са две поколения — едното 
на знаещите, а другото на можещите, — които много трудно комуникират и си 
взаимодействат, а върху техните плещи лежи главната отговорност за 
извеждането на България от кризата и за нейната по-нататъшна съдба, орис и 
участ. 
 Тези две поколения са фундаментално различни и не би могло да бъде 
другояче! То е все едно метафорично да оприличим колективистичното 
социалистическо общество до 10 ноември 1989 г. на състезание на дълъг скок 
— ето така да скачаме ние, от моето поколение, бяхме обучавани, тренирани, 
възпитавани, надъхвани. И скачахме доста добре, имахме постижения, с които 
наистина можехме да се похвалим. 
 Но на 10 ноември 1989 г. някой сякаш каза: „От днес състезанието в 
индивидуалистичното пазарно общество е вече на висок скок!”. Ние, хората от 
моето поколение, се засилваме, влагаме цялата си воля и енергия, скачаме 
колкото мощ имаме, искаме да ни оценят, че сме прелетели цели 8 метра, а 
неумолимият арбитър отсича — скочили сте само 1 метър! Как така, спорим 
ние, не приемаме, тръшкаме се и се вайкаме. Но не — вече дължината на скока 
е без значение, единственото, което се измерва, е неговата височина. Това е 
дисциплината, това е състезанието, това е часът на истината, това са битието и 
съзнанието на младите хора днес, на нашите деца! Те знаят и могат да скачат 
на височина. На нас ни е трудно не само да се съревноваваме с тях, но и да 
разговаряме с тях за технологията на скока. Да, сега отново има състезание по 
скачане, отново има усилия и стремеж за максимален скок, но приликата е само 
формална — в названието, останалото е коренно различно, няма нищо общо 
със скачането и скока преди. Така че е естествено и логично, че между двете 
поколения, моето и на младите хора, лежи понятийна и цивилизационна 
пропаст.  
 Или пък да си представим как пасажи от риби плуват по сладководния 
Дунав. Наближават устието на реката — пред тях е Черно море. Преди 10 
ноември 1989 г. е все още Дунав, след 10 ноември 1989 г. е вече Черно море. 
Но в него водата е солена. Уж е все вода, уж ние, хората от моето поколение, 
умеем да плуваме, при това съвсем не лошо. Ала се оказва, че не можем да 
виреем, да дишаме в тази солена вода. Затова толкова много от нас, от 
неразбралите какво се е случило след делтата на Дунав, „обръщат 
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коремчетата”. И вече не порят вълните, а се носят по тях безсилни и 
безжизнени... Докато младите хора продължават да плуват сред солените, 
твърде често бурни и с високи вълни води, излизат в други пространства и 
съзират други простори. Ние си блъскаме главите — нали уж водата си е вода, 
уменията за плуване, и те са като че ли същите, но ние се задъхваме, 
„окапваме” още в първите метри на сякаш безкрайната дистанция, а младите 
продължават напред, борят се най-вече със себе си и след това със солените 
рискове и предизвикателства! 
 Аз говоря за проблема, свързан с фундаменталните различия в езика на 
двете поколения, но става дума не само за езика като средство за вербална 
комуникация, а въобще за манталитета, нагласите и стремежите, за 
ценностната система, визията за света и индивидуалното място в него. Тръгвам 
от извода, който се прави с невъоръжено око, че езикът на моето поколение и 
езикът на младите все повече се раздалечават. Британският драматург и 
носител на Нобелова награда (1925 г.) Джордж Бърнард Шоу (George Bernard 
Shaw, 1856—1950) има един много известен афоризъм, че Англия и Америка 
(САЩ) са две държави, разделени от един общ език — английския. Този 
афоризъм би могъл да бъде перифразиран — моето поколение и 
поколението на моите деца са две поколения, разделени от един общ език — 
българския. Ние, тези две поколения, можем да използваме едни и същи 
понятия, но все по-често разбираме под тях различни нещо, понякога — много 
различни, а нерядко — коренно противоположни. Затова преди да започнем да 
си сътрудничим, да работим заедно, ние също най-напред трябва да си 
уеднаквим понятията или пък да ги разграничим, като използваме някакъв 
символен преводач, някакъв договор помежду ни. Както българинът и руснакът 
знаят, че кимването на главата при единия ако означава „Да”, то при другия 
означава „Не”, и обратно. Договаряме се, че това ще бъде така и нямаме 
проблем при общуването. 
 Тези размисли ме вълнуват отдавна, но те бяха някак мъгляви, 
недоизкристализирали, взаимнопротиворечиви, докато един ден не нахлуха в 
съзнанието ми, по време на моята работа над един текст за реформите на 
Михаил Горбачов и разпадането на Съветския съюз (1991). Пишейки въпросния 
текст, както винаги с интензивни спорове и несъгласие със самия себе си, аз 
реших, че за да ме разбере възможният читател на Запад, трябва да намеря 
подходящи, „конвертируеми” названия за четирите най-разпространени в Русия 
версии (тези, начини, модели) за ролята и приноса на Михаил Горбачов и 
неговите реформи за разпадането на СССР. 
 С лекота установих, че за първите три от тези сценарии е лесно да се 
намери условно и лесно разбираемо „на Запад” название. 
 Съгласно първия сценарий, при който Горбачов е напълно 
положителна фигура, той се е стремил, воден от благородни за доброто на 
съветските хора намерения, да превърне СССР от социалистическа в социална 
и демократична, пазарно ориентирана държава и от тоталитарен монолит — в 
Съюз на суверенни републики, обаче същевременно е съзнавал, че 
постигането на тази цел му налага да се принесе в жертва в името на този 
революционен процес. Това е версията „Горбачов като ПрометейCCLXII”. 

 
CCLXII Прометей — името означава „мислещ предварително“. В древногръцката митология един от титаните (второто 
поколение богове). Той открадва огъня от Олимп и го дава на хората. По заповед на Зевс  за наказание е прикован за 
на скала в Кавказ и обречен на непрестанни мъки. Всеки ден при него идва орел и кълве черния му дроб, който 
заздравява през нощта. В древногръцките митове Прометей е защитник на хората от произвола на боговете, 
човеколюбив, ненавиждащ тиранията, борещ се за правда. 
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 Съгласно втория сценарий, при който Горбачов е умерено 
положителна фигура, той е вярвал, че СССР може да се реформира като 
социалистическа, многонационална държава и енергично се е опитвал да го 
постигне, но СССР е бил неподлежащ на реформиране и обречен на разпад. 
Това е версията „Горбачов като СизифCCLXIII”. 
 Съгласно третия сценарий, при който Горбачов е напълно 
отрицателна фигура, цялата негова дейност е била съзнателно 
вредителска, стремяща се предателски да отслаби съветската държава и 
социалистическата система и е била умишлено насочена към разпадането на 
СССР. Това е версията „Горбачов като ЮдаCCLXIV”. 
 С тези три сценария нямах проблем да бъда разбран „на Запад” съвсем 
адекватно, доколкото и там схващането за Юда, Сизиф и Прометей е 
еднозначно и съвпадащо с нашето. 
 Съгласно четвъртия сценарий, обаче, при който Горбачов е умерено 
отрицателна фигура, той със своите хаотични, позьорски, наивни и лишени 
от зряла стратегическа визия действия, несъзнателно и без изобщо да го иска и 
очаква, е допринесъл изключително много за разпадането на СССР. Дълго 
мислих как да назова тази версия. Първо се спрях на героя на Волтер д-р 
ПанглосCCLXV,CCLXVI, но той не е от ранга на Юда, Сизиф и Прометей, пък и много 
потенциални читатели „на Запад” вече не знаят кой е Волтер, камо ли пък 
Панглос. Обърнах се за помощ към приятели и една моя добра позната ми 
подсказа — Дон Кихот, „Горбачов като Дон Кихот”CCLXVII. Първата ми реакция 
на предложението й беше показателна: Каааак!!!! Нали ти казах, че този герой 
трябва да бъде умерено негативна фигура, докато Дон Кихот е еднозначно 
положителен герой!!!! Моята позната като истински приятел ме пресрещна с 
контравъпрос: „А защо смяташ, че Дон Кихот е еднозначно положителен 
герой?! Защото така са ни учили при социализма ли?”. 
 Наистина — така ни учеха при социализма. Учеха ни, възпитаваха ни, 
надъхваха ни в култ към героическото, към саможертвата, към безкористността, 
към всеотдайността, към идеализма: „ЧавдарчетоCCLXVIII труда обича, на помощ 
първо се притича!” и „ПионериCCLXIX, за делото на социализма, за щастието на 
нашата Родина, бъдете готови! — Винаги готови!”. Герой беше Павел 

 
CCLXIII Сизиф — в древногръцката митология строител и цар на Коринт, който след смъртта си е осъден да търкаля по 
стръмен склон огромен камък, който едва добутан до горе, отново падал; оттук идва израза „сизифов труд” — 
безполезен труд, безсмислено усилие. 
CCLXIV Юда Искариотски — персонаж от Библията, един от дванайсетимата следовници на Иисус Христос, апостолите. 
Предава Спасителя на първосвещениците от Синедриона (висш орган на еврейското самоуправление) за 30 
сребърника. Разкаян за постъпката си, той връща парите и се обесва на една смоковница. 
CCLXV Волтер (Voltaire) — псевдоним на Франсоа-Мари Аруе (François-Marie Arouet, 1694-1778), велик френски писател и 
философ, един от символите на епохата на Просвещението (от края на ХVІІ до ХІХ век). 
CCLXVI Герой от произведението на Волтер „Кандид, или оптимизмът”. Карикатурен образ на вечен оптимист, който 
смята, че живеем в „най-добрия от всички светове” и че „всичко, което става е за добро”. 
CCLXVII Дон Кихот — главен герой на романа „Дон Кихот де ла Манча“ (Don Quijote de la Mancha) на гениалния испански 
писател Мигел де Сервантес Сааведра (Miguel de Cervantes Saavedra, 1547—1616). 
CCLXVIII По времето на социализма в България наричат „чавдарчета” децата до 9 години, задължително членуващи в 
Чавдарската организация — форма на идеологическа, прокомунистическа организация на учениците от първи до трети 
клас; униформата им включва сини връзки. 
CCLXIX По времето на социализма у нас  наричат „пионери” децата от 9 до 14 години, задължително членуващи в 
Пионерската организация — форма на идеологическа, прокомунистическа организация на учениците от трети до осми 
клас;  униформата им включва червени връзки. 
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КорчагинCCLXX от „Как се каляваше стоманата”, но герой беше и Павлик 
МорозовCCLXXI, предал баща си, защото бил кулак... 
 А нека се замислим, само да се замислим, без да бързаме с изводите си. 
Наистина ли Дон Кихот е еднозначно положителен герой? Кой днес би искал 
детето му да бъде Дон Кихот, т.е. да бъде психически и психологически 
неуравновесен човек, който се бори с вятърни мелници, а не с реални 
проблеми, а; който много често е чисто и просто откачалка, живееща в 
измислен свят; който е постоянно губещ, обругаван и осмиван за 
фантасмагориите си; който непрекъснато се въвлича в скандали и дори да е 
воден от добри намерения, заради него практически винаги страдат хора, в т.ч. 
Санчо Панса, когото пребиват и то нееднократно? 
 Убеден съм, че „на Запад” възможните мои читатели биха били 
достатъчно умни и разумни да разберат защо назовах четвъртия сценарий 
„Горбачов като Дон Кихот”. Защото съгласно този сценарий Горбачов като един 
същий Дон Кихот се е борил с вятърни мелници и в резултат от тази му 
шизофренично-епилептичнаCCLXXII битка са пострадали милиони хора. Но тук в 
центъра на вниманието ми не е великият герой на великата книга — шедьовър 
на Сервантес, а вълнуващият ме въпрос: „Дали моето поколение и поколението 
на младите хора в страната ни разбират едно и също нещо под едно и също 
понятие?”... 
 Аз си мисля, че наистина в повечето случаи нашите схващания се 
различават до пълна противоположност. И защото сме различни поколения, и 
защото сме се формирали като личности със своите ценности, разбирания и 
нагласи в коренно различни времена: 

 Едните — в абсолютното статукво и безвремието на Социализма, 
когато ние, младите тогава хора, жадувахме промяната и казвахме, 
защото виждахме как оттатък Стената течеше друг, различен, 
струващ ни се прекрасен живот: „Спрете Света! Искаме (и ние) да се 
качим на него!” 

 Другите — в абсолютната промяна и безвремието на Прехода, когато 
младите сега хора се уморяват от постоянните промени и (вероятно) 
им се иска да кажат, поради огромната динамика, силната 
непредсказуемост и непрекъснато генерирания хаос: „Спрете Света! 
Искаме да слезем от него!”... 

 А след като влагаме в различните понятия различно съдържание, значи 
трябва да започваме не само нашите лекции, но и нашите диалози с младите 
хора с уточняването на понятията и с все по-необходимата ни конвенция за 
понятията. Иначе няма да можем да се разберем, а значи можем да се 
разминем. 
 На младите хора Днес им е много по-трудно отколкото на нас — Вчера, 
но те са далеч по-облагодетелствани от нас в едно: 

 Ние живеехме в далеч по-двуцветен свят — свят на Да и Не; на Черно 
и Бяло; на Може и Не може; на Или—Или. 

 
CCLXX Павел Корчагин — главен герой на автобиографичния роман на съветския писател Николай Островски (Николай 
Островский, 1904—1936) „Как се каляваше стоманата” („Как закалялась стал”, 1932). Описан е животът на всеотдаен 
комунистически революционер, който се бори с тежко заболяване, неподвижност, слепота. Корчагин става идеал и 
кумир, обект на подражание на няколко поколение съветски младежи.  
CCLXXI Павлик Морозов (Павел Морозов, 1918—1932) — съветски ученик, в сталинската епоха станал знаменит като 
герой — символ на борбата с кулаците (заможни селяни, използващи наемен труд, унищожени като прослойка от 
сталинизма). На 13-годишна възраст по време на съдебния процес той свидетелства срещу баща си. След това е убит 
от неизвестни извършители. 
CCLXXII Епилепсия — неврологично заболяване, характеризиращо се с повтарящи се припадъци (епилептични 
припадъци). 
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 Докато те живеят в доста по-многоцветен свят — свят на различни 
Отговори (и на отсъствие на Отговори — също); на различни Нюанси 
(и на Полусенки също); на различни Възможности (и на 
Невъзможности също), на И—И (както и на нито И—нито Или). 

 Ето защо, както много пъти съм писал,  именно те, младите хора, са 
моята Последна Надежда за България. 
 
 Case Study 6 
 Шестата тема е посветена на реалните алтернативи пред България. 
Важността на тази тема се определя от очевидната неспособност на страната 
ни да направи качествен скок напред в своето развитие, в модернизирането, 
европеизирането и демократизирането си, поради което тя е постоянно на 
опашката в Европа по жизнен стандарт и начело по унилост и отчаяние на 
народа, склонен да не вижда светлина в тунела и да смята, че нищо хубаво не 
го чака на хоризонта. 
 В преодоляването на тежките проблеми на България и при намирането 
на съвременен и своевременен отговор на предизвикателствата, пред които тя 
е изправена, ние, следвайки в известна степен логиката на бившия министър на 
отбраната на САЩ Доналд Ръмсфелд569, трябва да разглеждаме и обмисляме 
четири типа когнитивни (свързани със знанието) величини (рискове): 
 ● известните известни (known knowns) — тези, които ние знаем, че знаем; 
 ● известните неизвестни (known unknowns) — тези, които ние знаем, че 
не знаем; 
 ● неизвестните известни (unknown knowns) — тези, които ние не знаем, 
че знаем; 
 ● неизвестните неизвестни (unknown unknowns) — тези, които ние не 
знаем, че не знаем. 
 Нито един от тези четири типа величини (рискове) не бива да бъде 
подценяван, но особено трудни за прогнозиране са четвъртият тип величини 
(рискове) – неизвестните неизвестни. Именно тяхното „улавяне”, т.е. 
идентифициране и задълбоченото, национално отговорно, с привличането на 
съвременната наука и наличния научен потенциал, анализиране и оценяване, 
последвани от разработването и прилагането на стратегии и политики за 
въздействие (управляване) може не само да дефинира истинските дилеми 
пред България, но и да определи най-разумният избор, който страната ни може 
да направи, заставайки лице в лице с тези истински дилеми, но и да избере 
оптималният път за своето развитие, така че да се измъкне от затворения кръг 
на непрекъснато повтаряните грешки и постоянно водещи я до задънена улица 
заблуди. 
 Аз съм убеден, че истинските дилеми на България са различни от тези, 
които са обект на политическата говорилня на основните партии. Тези партии 
кръжат по други орбити — орбити плоски, а не пространствени. Орбити, 
обслужващи статуквото или усукващи се около него, а не водещи България към 
модерното общество, европейското общежитие и демократичната общност. 
 Ние трябва да поставим пред нас друг тип алтернативи, много по-
различни от елементарното дясно—ляво противопоставяне. Според мен 
реалните алтернативи пред България са следните: 

➢ В развитието: 
— Или съвременна и просперираща България; 
— Или провинциална и ориентализирана България. 
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➢ Във властта: 
— Или качествен мениджмънт и интелект, децентрализация и 
координация; 
— Или импровизации и ниска управленска култура, централизация и 
командване (преминаващо в командорене). 

➢ По отношение на това на кого ще принадлежи водещата роля при 
определяне на стратегическите приоритети на България: 
— Или на средната класа и креативните, свързани с умствения труд и 
творчеството, групи — учители, лекари, университетски 
преподаватели, научни работници, интелектуалци, творци, артисти и 
хора, които работят с високи информационни и комуникационни 
технологии и в многоезична среда; 
— Или на маргиналните и маргинализиращи се, ниско престижни, 
непроизвеждащи добавъчен интелектуален продукт прослойки. 

➢ В изчистването на обществото от тоталитарното наследство и 
авторитарните рецидиви на употреба на властта: 
— Или системно ценностно, ментално и интелектуално пречистване 
на обществото, политическия живот и системата за национална 
сигурност, скъсване с рецидивите на подходи и похвати, наследени от 
Държавна сигурност; 
— Или повърхностно, имитационно и симулационно отстраняване и 
„отстрелване” на определени личности с постове и звания, по 
формален признак на обвързаността им с ДС, без значение дали това 
ще се отрази негативно на страната и нейната външна политика и 
политика за сигурност и отбрана. 

➢ В борбата за законност, демократичност, справедливост и сигурност: 
— Или ефективно противодействие на престъпността — битова, 
улична и организирана престъпност; 
— Или използване на властта за разчистване на сметки главно с 
онези представители на престъпния свят, които са приятели на 
неприятелите или неприятели на приятелите на управляващите. 

 Вижда се, че по отношение на тези стратегически приоритети на 
съвременното ни развитие, българското общество или поне мислещата и 
загрижена за бъдещето на България част от него е от едната страна на 
цивилизационното противопоставяне, а голяма част от родения от Прехода 
елит — от друга. 

Изборът от гледна точка на дългосрочните стратегически интереси 
на България не е „дясно—ляво”, маскирано като някакви партийни 
конфронтации, а е: 

 Или „за”, ще я нарека „Първата България” — една модерна, 
европейска и демократична държава, функционираща като единен 
организъм със споделяни общи цели, ценности, идеали и 
идентичност; 

 Или и „за”, ще я нарека „Втората България” — една изоставаща, 
периферна европейска (т.е. балканско-ориенталска) и 
псевдодемократична територия с обслужващи функции, населявана 
от спасяващи се поединично индивиди. 

 Изборът между тези две Българии е един от главните избори на 
националната сигурност. Защото Първата България е добрата, но не 
задължително на 100% обречена да се сбъдне алтернатива. А Втората 
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България може да се оприличи на Долната земя от приказките, които толкова 
обичахме да четем и слушаме в нашето детство. Втората България е втори 
сорт България, второстепенна страна, път към никъде. Което означава само 
едно — че ако днес не направим верния избор, един ден в опитите да се 
измъкнем на Горната земя, към Първата България, ние ще трябва да режем 
живо месо от себе си, за да храним птицата на Новия тип управление, която ще 
ни изведе до жадуваната Първа България.  
 Първата България е шансът, изходът. Тя се базира на четири стълба, на 
четири опори: 

 Държавност (институционална, идейна, патриотична и нравствена 
рамка, сплотяваща обществото и отделните граждани в единен 
организъм); 

 Ценностна система (социални, нормативни, идентичностни и етични 
ценности); 

 Стратегия за развитие (модернизация, европеизация, 
демократизация и запазване на българския характер на българската 
държава); 

 Сигурност (ред, стабилност, законност и справедливост). 
 Това е качествено различната, устремена напред България, в чийто 
стратегически мениджмънт и ежедневен политически, икономически, социален 
и културен живот се дава приоритет на следните категории и императиви — 
най-важни източници на модернизационни импулси и съвременно развитие: 

 Талант (индивидуални дадености и креативност, стоящи много над 
средно-статистическите); 

 Труд (усърдие); 

 Знание (придобит интелектуален продукт); 

 Умение (способности и капацитет). 
 България може да „дръпне напред”, само ако се опре преди всичко на 
тези прослойки от обществото, които се реализират чрез Талант, Труд, Знание 
и Умение, които работят с ума и способностите си, които, за да станат 
професионалисти в своята сфера, са инвестирали колосални усилия именно в 
областта на интелекта, креативността, сивото вещество, вдъхновението. Нека 
да ги посоча отново — учители, лекари, университетски преподаватели, научни 
работници, интелектуалци, творци, артисти и хора, които работят с високи 
информационни и комуникационни технологии и в многоезична среда! 
 За жалост, вече повече от 20 години талантливите, трудолюбивите, 
знаещите и можещите хора в България не са възнаграждавани адекватно, не са 
поощрявани да продължат да инвестират в своите предимства и 
преимущества. Те не са препоръчвани като модели на успешни индивидуални 
стратегии и те са първите, които отпадат при поредното нашествие на 
дилетантите в различните администрации. 
 Исторически факт е, че винаги досега, когато държавата е била на 
кръстопът, когато се е лутала и не знаела по кой път да поеме, когато е имала 
нужда от алтернатива, тази алтернатива се е раждала най-напред в главите и 
сърцата именно на тези прослойки от нашето общество, които се реализират 
чрез Талант, Труд, Знание и Умение. 
 В днешното време на глобализация има обаче едно „Но”. И то е свързано 
с осъзнаването на неизбежната реалност, че преди епохата на глобализацията, 
когато бяха много, нищожно слаби както свръхпропускливостта на границите 
(обществата бяха в далеч по-голяма степен затворени) и 
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свръхпроводимостта на средата (движението на хора, информация, идеи, 
финанси и интелектуални способности бе силно ограничено), в основната си 
част тези прослойки на Таланта, Труда, Знаенето и Моженето се оказваха 
принудени или се чувстваха принудени да останат в България  да се обвържат 
тясно с нея и с нейните приоритети. Затова те нямаха друг избор, освен да 
преследват някакви общи стратегии, да влагат някакви колективни, общностни 
усилия в рамките и за благото на страната, с което я измъкваха от нейния 
упадък. 
 Обаче това, че дори в най-тежки или в най-мракобесни години (напр. 
след 1878 г., след 1920 г., след 1934 г., след 1944 г.) България се е измъквала 
от черната дупка, в която е изпадала под влиянието на външни или вътрешни 
сили, не означава, че това ще стане и днес. Защото понастоящем, в епохата на 
глобализацията, са изключително високи и свръхпропускливостта на 
границите (обществата са много, неимоверно много отворени), и 
свръхпроводимостта на средата (движението на хора, информация, идеи, 
финанси и интелектуални способности е слабо, неимоверно слабо ограничено). 
В тази качествено нова ситуация, в основната си част креативните прослойки в 
България не се чувстват принудени да останат в родината си или да се 
обвържат тясно с нея и с нейните приоритети. Те имат избор и те правят този 
свой избор, като преследват свои индивидуални стратегии, влагат свои 
индивидуални, личностни усилия, слабо свързани с нашата държава и с 
нейното благо. Което автоматично означава, че не се чувстват ангажирани да 
измъкват България от нейния упадък. 
 При свръхпропускливостта на границите (Отворените общества) и при 
свърхпроводимостта на средата (Глобалното село), всеки мислещ и креативен 
индивид може да направи едно от двете: 

— Или да използва свръхпропускливостта на границите и да емигрира 
навън, да отиде някъде, в чужбина, да потърси личностна реализация — така 
най-често правят по-младите; 
 — Или да използва свръхпроводимостта на средата и да емигрира 
навътре, в себе си, като се откъсне от средата, като се асоциализира, като 
минимизира контактите със собственото си общество, а се присъединява към 
мрежи от хора извън България — по интереси, професионални приоритети, 
ценностна близост. Със съвременните комуникационни и информационни 
технологии последното е все по-лесно. Аз самият общувам с твърде малко хора 
у нас, но чрез компютъра (електронна поща, Skype, Facebook, сайт и др.) и 
джиесема си съм гражданин на света, поддържам контакти, участвам в 
конференции, радвам се на интелектуално разбиране и професионална оценка. 
 Точно това искам да кажа, че днес вече прослойките на Таланта, Труда, 
Знаенето и Умението трудно могат да бъдат принудени и още по-трудно — да 
се почувства принудени да останат в страната ни и да се обвържат тясно с нея 
и с нейните приоритети. Сега те имат други избори, други алтернативи — да 
емигрират навън, в чужбина, или навътре — в себе си. Не, не че те не обичат 
България и не желаят да преследват някакви общи стратегии, да влагат 
някакви колективни, общностни усилия в рамките и за благото на страната, с 
които да я измъкнат от нейния упадък. Обаче върху образа на Родината 
България у всеки един член на тези креативни прослойки все повече се 
наслагва (натрапва) схващане за нея, определяно от схващането му за 
мнозинството хора в държавата и за нейните управляващи. За конкретната 
днешна България талантливият, родолюбивият, знаещият и можещият човек 
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мисли като за хората, които са нейно мнозинство. И ако мнозинството започва 
да се превръща в маргинална, обезценностена, профанизирана и полуграмотна 
маса, а управляващите са негов продукт, то практически е невъзможно да 
накараш мислещия и креативен индивид да се посвети на държава, за която 
той има подобно паническо схващане. Той започва да се дистанцира, да се 
самоотстранява и откъсва от точно тази конкретна версия на България. 
 Ето защо ключовият въпрос на днешния ден на страната ни е как тя да си 
върне, да приобщи към насъщните проблеми на своето оцеляване и развитие, 
към по-доброто и модерно управление креативните хора — талантливите, 
трудолюбивите, знаещите и можещите. Те, отчуждените от процесите в 
страната и от нейното управление, са единствените, които могат да родят по-
добра, печеливша алтернатива. Едва когато те родят тази алтернатива, 
партиите (съществуващи или бъдещи) могат да я облекат в политически 
приоритети и програми. 
 Добре, но как тогава тези, които единствени са в състояние да родят 
алтернативата, могат да бъдат накарани да го направят? Не знам. Наистина не 
знам. Аз лично бих положил усилия да помогна в тази насока, само ако тези, 
заради които си струва да изляза от вътрешната си емиграция и да се 
заинтересувам от участта на Голямата България, покажат, че са готови да 
вземат нещата в своите ръце. А това са младите хора на България, т.е. нашите 
деца. За друг освен тях повече не бих се мръднал пръста и на милиметър. 
Защото се убедих, че не го заслужава. И не си заслужава. 
 По-горе казах, че младите хора са моята Последна Надежда за 
България. Тук само ще добавя, че Последната Надежда винаги е и Единствена. 
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