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Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на Европейското 
икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от РискМонитор и при никакви обстоятелства не 
може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо 
пространство и Оператора на Фонд Активни граждани България. 
Проектът „Рискове за сигурността. Към дълбока реформа на институционалните политики“ се изпълнява с финансова подкрепа на Исландия, 
Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на Европейското икономически пространство в размер на 167800 евро.. 
Основната цел на проекта е да помогне за решителна реформа на политиките за сигурност и настройване на релевантните институции към 
модерен тип оценка на рискови фактори и превантивни действия. 
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Рискове, свързани с разбирането за национална 
сигурност, 
а не със самата национална сигурност 
 

ТЕМА 

Тема на този Policy Brief са рискове, 
свързани с разбирането за национална 
сигурност, а не със самата национална 
сигурност.  

ОБЕКТ И КОНТЕКСТ 

Неопределените значения и произволни 
употреби на израза довеждат дотам, че 
национална сигурност да се бърка с 
редица метафори, които имат политико-
пропагандна употреба, не означават нищо 
в речта на рационално управление на 
рисковете з националната сигурност. 

Такива са национален идеал, 
национална гордост, национален морал, 
дори национален интерес. Прочутият израз 
национален интерес не е нещо фиксирано, 
с ясни значения, когато се изведе отвъд 
границите на националната сигурност. Но 
двете принадлежат на различни нива. 
Национална сигурност е негативно 
понятия, свързано с рискове и редукцията 
им. Национален интерес е представа, най-
често тясно идеологическа, ако не е съвсем 
тривиална, за развитие.  

НАЦИОНАЛНА СИГУРНОСТ 

 

 

Национална сигурност трябва да се 
разбира тясно и негативно, именно като 
състояние на стабилност и отсъствие на 
значителен обществен срив или 
безпорядък в националната общност.  

В дефиницията не е споменато 
експлицитно физическото оцеляване на 
общността и необходимите гаранции за 
него. Тази абсолютна предпоставка се 
подразбира и не е нужно да бъде явно 
формулирана. Дадени са по-конкретни 
съвременни параметри, в които се 
разполага всяко съвременно 
концептуализиране на сигурността на 
политическата общност. Те самите са 
изведени от модерното, развито след XVII 
век схващане за политическа общност, 
чиято форма в следващите векове до XX в. 
се стеснява до понятие за национална 
общност. Оттам и национална сигурност, 
която конкретизира сигурността на 
политическата общност. 

Сигурността тук се разбира в 
традицията на Томас Хобс и предложената 
от него редица от естественото състояние 
на пред-държавност към обществен 
договор, който конституира политическо 
представителство и държава, която на свой 
ред става гарант за сигурността (Хобс, 
1970, Глава XVII). С метафорите на Хобс се 
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има предвид пределна степен на хаос и 
разруха отвъд всяка конкретна представа. 
Оттам и екстремната метафора за 
естественото състояние на война на всеки 
срещу всеки. 

Тези представи визират състояния, 
които днес свързваме с граждански 
конфликт, гражданска война, а тя може да 
бъде унищожителна, каквато беше в 
Югославия през 90-те, или кампании на 
геноцид, както в Руанда през 1994 година. 
Но и в по-малки мащаби събития като 
бунтове и размирици във Франция, 
Беларус, Северна Африка, България 1990, 
1996–1997, конфликтът в Катуница през 
2011 година, са образи на тази идея. 
Схващанията на Хобс извеждат примерите 
за подобно състояния до граничните им 
форми на хаос, за който не можем да си 
набавим образ. 

При този начин на разбиране на 
сигурността тя не се свързва пряко с 
представи за специфично състояние на 
нещата, например с идеи за просперитет 
или със схващане за конкретна форма на 
бъдеще. Още по-малко националната 
сигурност следва да се обвързва с 
лансираните в т.нар. Българска 
национална доктрина1 определения и 
разнообразни субекти-съществителни като 
етика, идеал, идея, консенсус, самочувствие 
и прочее ирелевантни изрази. 

 
1 Виж на 

http://bolgari.org/b_lgarskata__nacionalna__doktrina_%E2%80%93_pr
oekt-gl-158.html 

Понятието за национална сигурност, 
на първо място, не е обвързано с 
определени предметни характеристики и 
образи. То е по-скоро негативно, свързано 
с отсъствието на срив или социален 
безпорядък, а не с това как трябва да 
изглежда общественият свят. Това 
схващане обаче има отношение към 
национална сигурност в посока на 
екстремни състояния, каквото е 
разклащането на конституционния ред или 
физическото оцеляване на общността. 

Тази интерпретация на национална 
сигурност е реалистка, но се отклонява от 
някои утвърдени след Втората световна 
война схващания. Национална сигурност е 
понятие, развивано най-вече в САЩ в 
периода след 1945. В англосаксонската 
традиция думата национално няма 
референти, каквито има в Европа. Тя по-
специално е отдалечена от германско-
руската традиция, в която нацията се 
свърза с характеристики като история, 
език, култура, символи и пр. В този аспект тя 
е във висока степен „националистически 
неутрална“ и основана върху идея за 
защита на правата на гражданите си. 

Популярната в САЩ след 1945, а и до 
днес концепция за национална сигурност е 
обвързана с представи за национален 
интерес. По думите на Уолтър Липман, 
който, изглежда, пръв предлага дефиниция, 
„Нацията е в състояние на сигурност, ако 
не трябва да жертва легитимните си 
интереси, за да избегне война, и е 
способна, ако бъде предизвикана, да ги 
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защитава с война“2. Национален интерес 
дава конкретизация на сигурността и 
политиките за сигурност в дадени 
контексти, тъй като абстракцията за 
национална сигурност е отвъд конкретни 
контексти. 

Но при това обвързване 
националният интерес привнася в сферата 
на сигурността специфични представи, 
например за развитие или просперитет, 
както и възгледи за ролята на САЩ в 
глобален план. В предлаганата тук 
дефиниция тези референции са избегнати и 
понятието национална сигурност е по-
скоро негативно, то има отношение към 
отсъствие на неблагоприятни и 
разрушителни тенденции.3 

По тази причина от изследвания в 
сферата на националната сигурност 
трябва да се изключват разнообразни 
рискове, свързани с чести кризи, 
изоставане, забавени реформи и пр., които 
имат отношение към развитие, но не пряко 
към сигурност. За да бъдат включени в 
уравнение на сигурносттаq те трябва да се 
свържат с екстремни състояния и рискове 
за сериозни обществени, политически, 
институционални трусове или за 
физическото оцеляване. Тази връзка 
обикновено е косвена и се вижда през 

 
2 Lipmann, W. (1943) U.S. Foreign Policy: Shield of the Republic. 

Boston: Little. 

 

3 В съответствие с предложената критика в Попов, 
Ст., 2020. Животът на кухите фрази. Критика на политически 
метафори. София: Нов български университет. 

описаната по-горе транслация на рискове. 
Ако даден риск се изолира, има дори 
систематически (не системни) 
характеристики, той ще остане без ясна 
връзка с въпросите на националната 
сигурност. 

Под национална сигурност в 
предложеното схващане се има предвид 
отсъствие на състоянията, при които 
страната е доведена до сериозни 
катаклизми, обществени трусове, войни и 
пр. Те могат да бъдат по-тясно социални, 
военни, международни, финансови и т.н. 
Една стандартна концепция за национална 
сигурност следва да се придържа към по-
традиционно, реалистко, развито от Хобс 
разбиране. Граничният случай на липса на 
сигурност се символизира от образа на 
непрекъснатия граждански конфликт. В 
този случай става дума за риск за 
възникване на условия, при които се 
доближаваме до разпадане на 
институционалните рамки, в които е 
овеществено съгласието между членовете 
на общността. 

ИЗВОДИ И ПРЕПОРЪКИ 

Езикът на рисковете и рисковото мислене 
не може да се развие според понятието за 
риск, ако национална сигурност не се 
сведе до негативното състояние на (а) 
отсъствие на вътрешен институционален и 
обществен срив или, което е съвсем 
очевидно, (б) ексистенциалните рискове 
засягащи оцеляването на националната 
общност, от война до природно бедствие 
до пандемията и т.н. 
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Езикът на рисковете в частност не 
бива да се смесва с езика на т.нар. 
национален интерес, който е обект на 
политически спорове, дебати. Той зависи 
пряко от ориентацията на 
парламентарните мнозинства, зад които 
стоят партии с възгледи. Езикът на 
документацията, в която се развиват 
концепции и стратегии за управление на 
рискове, трябва да е чист, конкретен, а не 
всеобщ, идеологически, каквито неизбежно 
са езиците на националния интерес. 

 


