ВАРНЕНСКИ СВОБОДЕН УНИВЕРСИТЕТ „ЧЕРНОРИЗЕЦ ХРАБЪР“
ЮРИДИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ
КАТЕДРА „СИГУРНОСТ И БЕЗОПАСНОСТ”

ЯКОБ РУБ

УКРЕПВАНЕ НА СЪТРУДНИЧЕСТВОТО
В ОБЛАСТТА НА НАЦИОНАЛНАТА СИГУРНОСТ
МЕЖДУ ДЪРЖАВАТА ИЗРАЕЛ И РЕПУБЛИКА
БЪЛГАРИЯ:
ТЕОРЕТИЧЕН ПОДХОД КЪМ НАЦИОНАЛНАТА
УСТОЙЧИВОСТ

АВТОРЕФЕРАТ
НА ДИСЕРТАЦИОНЕН ТРУД ЗА ПРИСЪЖДАНЕ НА
ОБРАЗОВАТЕЛНА И НАУЧНА СТЕПЕН „ДОКТОР”
ПО ДОКТОРСКА ПРОГРАМА „УПРАВЛЕНИЕ В СФЕРАТА НА
СИГУРНОСТТА И ОБЩЕСТВЕНИЯ РЕД”
В ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ
9.1 НАЦИОНАЛНА СИГУРНОСТ

ВАРНА
2019

ВАРНЕНСКИ СВОБОДЕН УНИВЕРСИТЕТ „ЧЕРНОРИЗЕЦ ХРАБЪР“
ЮРИДИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ
КАТЕДРА „СИГУРНОСТ И БЕЗОПАСНОСТ”

ЯКОБ РУБ

УКРЕПВАНЕ НА СЪТРУДНИЧЕСТВОТО
В ОБЛАСТТА НА НАЦИОНАЛНАТА СИГУРНОСТ МЕЖДУ
ДЪРЖАВАТА ИЗРАЕЛ И РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ:
ТЕОРЕТИЧЕН ПОДХОД КЪМ НАЦИОНАЛНАТА
УСТОЙЧИВОСТ

АВТОРЕФЕРАТ
НА ДИСЕРТАЦИОНЕН ТРУД ЗА ПРИСЪЖДАНЕ НА
ОБРАЗОВАТЕЛНА И НАУЧНА СТЕПЕН „ДОКТОР”
ПО ДОКТОРСКА ПРОГРАМА „УПРАВЛЕНИЕ В СФЕРАТА НА
СИГУРНОСТТА И ОБЩЕСТВЕНИЯ РЕД” В ПРОФЕСИОНАЛНО
НАПРАВЛЕНИЕ
9.1 НАЦИОНАЛНА СИГУРНОСТ

НАУЧЕН РЪКОВОДИТЕЛ:
доц. д-р Галина Милева
РЕЦЕНЗЕНТИ:
проф. д.ик.н. Гошо Петков
доц. д.н. Драгомир Кръстев
ВАРНА
2019

2

Дисертационният труд е в обем от 221 страници, структуриран е в три
глави, чието съдържание е изложено в отделни параграфи, въведение, списък
на използваните съкращения, заключение, библиография и 18 страници
приложения. В изложението са използвани 8 фигури и 1 таблица.
Библиографията съдържа 307 заглавия на английски език – правни актове,
стратегически документи, научна литература и интернет ресурси. Резултатите
от емпиричното изследване са оформени в 7 приложения, които са
визуализирани чрез 7 таблици и 1 фигура.
Авторът на дисертационния труд е докторант на самостоятелна
подготовка в катедра „Сигурност и безопасност” към Юридическия факултет
на Варненския свободен университет „Черноризец Храбър”.
Дисертационният труд е предварително обсъден в катедра „Сигурност
и безопасност” към Юридическия факултет на ВСУ „Черноризец Храбър” и е
насочен за защита пред Научно жури, назначено със Заповед на Ректора на
ВСУ „Черноризец Храбър” № 1497 от 20.12.2019 г.

Защитата на дисертационния труд ще се състои на 25.02.2020 г. от
10.00 часа в Заседателната зала на ВСУ „Черноризец Храбър” на заседанието
на Научното жури. Материалите по защитата са на разположение на
интересуващите се в канцеларията на катедра „Сигурност и безопасност” към
Юридическия факултет на ВСУ „Черноризец Храбър” и на интернет адрес
www.vfu.bg в раздел „Докторанти”.
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I. ОБЩА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД
1. Въведение в темата
Националната сигурност представлява „разширено понятие на
термина „сигурност”,
като включва „други
средства
за
осъществяването й”. Като критично явление, националната сигурност е
добре позната и тя по дефиниция представлява „измеримото състояние
на способността дадена държава да се противопоставя успешно на
многостранните заплахи с цел постигане на видимо благополучие на
своя народ и неговото оцеляване като национална държава във всеки
един момент, като балансира всички инструменти на държавна
политика чрез управление, като това състояние може да бъде описано
чрез изчисляване, емпирично или по друг начин и може да се разгърне
в понятието „глобална сигурност” чрез въвеждането на външни
променливи.
От гледна точка на политическата наука, военните аспекти на
сигурността са важни, но една държава изисква други форми на
сигурност. Освен военният аспект на сигурността, аспектите на
дипломацията, политиката, обществото, околната среда, енергетиката и
природните ресурси, както и икономиката са обикновено важни.
Елементите на националната сигурност са в тясна връзка с
концепцията за елементите на националната мощ.
Националната сигурност не е феномен само с едно измерение.
Опасността за държавата, както и специфичният вид сигурност може
да се обясни с това, че военната сигурност традиционно се счита за
най-ранната призната форма на национална сигурност. От една страна,
военната сигурност представлява способност на нацията да се защитава
и / или да противодейства и възпира военна агресия. От друга страна,
военната сигурност означава способност на нацията да налага
политическия си избор чрез използване на военна сила. Политическият
аспект на сигурността като важен компонент на националната
сигурност (политическата сигурност) се отнася до осигуряване
стабилността на социалния ред. Икономическата сигурност в днешно
време представлява, вероятно, важна част от националната сигурност,
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както е военната сигурност. Създаването и защитата на работни места,
които осигуряват нуждите на отбраната и други невоенни нужди, са
жизненоважни за националната сигурност. Екологичната сигурност се
занимава с екологични проблеми, които застрашават националната
сигурност по различен начин. Днес, обхватът и естеството на заплахите
за околната среда и стратегиите за справяне с тях са предмет на
разискване. Енергийната сигурност и природните ресурси са решаващи
за поддържане на високо качество на живот. През последните години
на киберсигурността започна да се гледа като на все по-належащ
проблем за националната сигурност. Електронните информационни
системи са жизненоважни за поддържането на националната сигурност
на всяка държава. Възможният неразрешен достъп до критичните
правителствени информационни инфраструктури на държавни и
недържавни субекти може да създаде сериозна заплаха и да окаже
негативно влияние върху политическата, икономическата и военната
сигурност на всяка нация.
Настоящото дисертационно изследване се фокусира върху
областта на укрепване на националната сигурност през призмата на
политически науки.
2. Актуалност и значимост на проблема
Актуалността на настоящото изследване произтича от
необходимостта държавите днес да се справят със сложното и
проблемно явление, което представлява националната сигурност. В
основата на дисертационното проучване стои гледната точка на
подхода на петте основни сфери на националната устойчивост, който
позволява да бъдат получени най-добрите резултати, които да
послужат за обсъждане, анализ и подготовка на крайни управленски
решения в областта на сигурността. В частност, това е особено
актуално по отношение разработването на нов и автентичен алгоритъм
за прилагането му, от една страна поради липсата на сериозни
приложни разработки за научнообоснованото разкриване на областите
на националната устойчивост и състоянието на факторите, които я
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обуславят, а от друга – обогатяване на управленския инструментариум,
който от своя страна да допринесе за укрепване на сътрудничеството в
областта на националната сигурност между Република България и
Държавата Израел.
3. Обект и предмет на изследването
Обект на дисертационното изследване е състоянието на
националната сигурност на Р България и държавата Израел през
призмата на политически науки и в качеството й на
мултидисциплинарен феномен. Възприемането на „Теорията на
средната школа”, което е вид компромис между „класическата школа”
и „пост модернистичната школа” е подходът, който според автора найправилно очертава обхвата, същността и характеристиките на
понятието за национална сигурност.
Предмет на изследването е укрепването на сътрудничеството в
областта на националната сигурност между Р България и държавата
Израел в контекста на разработване и прилагане на нов теоретичен
подход към националната устойчивост.
4. Изследователски проблем
Основният изследователски проблем се състои в липсата на
разработен и добре работещ в практиката инструментариум за анализ и
оценка на областите на устойчивост на националната сигурност и
измерване влиянието на техните фактори. Решаването на така
формулирания изследователски проблем се състои в демонстране на
нова академична концепция и на извеждане на автентичен тестов
алгоритъм за скаларно моделиране на националната сигурност като
валиден метод за анализиране и укрепване на компонентите на
устойчивост на националната сигурност, чрез доказване на случайните
отношения и зависимостта между „големите пет специфични области
на устойчивост и техните фактори”. Демонстрирана е валидността на
оригиналния „пентаграмен модел на НС“ (S.E.C.R.E.T), отнасящ се до
„Теорията на средната школа за националната сигурност“, която се
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счита за фундаментална в обяснението на компонентите на
устойчивост на националната сигурност и в случаи на неправилно
поведение от страна на държавата в областта на националната
сигурност.
5. Основна изследователска теза и подкрепящи тези
На защита се предлагат следната изследователска теза и
подкрепящи тези:
Новите политики за сигурност и съответните защитни
стратегии са продукт на обективно съществуващи факти, които
обосновават идеята, че нито една държава не може да гарантира
сигурността си сама за себе си, дори да се базира на пълна
милитаризация. Това е дори по-валидно за слабите и малките
държави.
Съгласно авторовото предположение, няма чист рационален
модел на национална сигурност, и оценяването на националната
устойчивост се характеризира с изследване на напрежението между
миналото и историческото състояние на модела на поведение на
държавата в областта на националната сигурност. Военната мощ,
реализмът, либерализмът и т.н. са примери за това, че концепциите се
променят в модерни настоящи разбирания, и че в отделни случаи тези
концепции не са съвместими с принципите на миналите времена.
Научната основа на дисертационното изследване, състояща се
от проучвания на националната сигурност, използва различни
обяснителни подходи в политическите науки. Като такава тя се
характеризира с разнообразие от теории, методи и нива на анализ. Тези
теории варират от класическата „Теория на реализма” до структурните
теории на идеализма и неореализма. Център на тези теории са
концепции като възможности, власт, защита, война, баланс на силите,
регионални отношения, сътрудничество и т.н. Това са основните
концепции в посочените теории (школи).
Подкрепящи тези, които се изнасят за защита са:

7

1. Националната сигурност на държавата е всеобхватна концепция
(an umbrella concept), включваща, но не и ограничена до
военната мощ, отношенията със световните сили или добри
отношения спрямо атомната сила на съседите.
2. Националната сигурност на държавата включва три
задължителни елемента: местното пространство, регионалното
пространство и глобалното пространство на държавата.
3. Не всички национални фактори могат да бъдат категоризирани
като проявление на фактори на националната сигурност.
Съвместима с нашата гледна точка, е последователността,
която е само един аспект от понятието за национална
устойчивост.
4. От една страна компонентите на националната устойчивост
зависят и оказват влияние един на друг, от друга – могат да се
променят националните исторически и културни условия. Тези
обстоятелства биха могли да обезкуражат правителствата и
лидерите на държавата и да доведат до намаляване на
вероятността да се извърши реформа в сферата на национална
сигурност и обратно. Минали травматични събития и прояви на
колективната памет за събития, които могат да са пречка и да
окажат влияние на процеса на реформиране на националната
сигурност.
5. Демонстрацията, че най-добрият метод за обяснение на
феномена на националната сигурност трябва да се основава на
"Петте големи сфери на националната устойчивост" (които са
"големите пет в пентаграмния модел S.E.C.R.E.T"), обхващащи
"опасни комбинации", които могат да определят рисковете за
националната сигурност.
6. С цел да бъде изяснено емпиричното проучване в контекста на
националната сигурност и надграждане на базата на
предсказуеми промени, трябва да бъде направен анализ на
очакваните промени на международно и регионално ниво, като
в нашето изследване хоризонтът на прогнозата е 2030 г.
Очакваната прогноза на промените трябва да анализира
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допустимите сценарии с вероятност 60% - 70%, основани на
циклите на войни, които са се случвали в миналото и на
евентуална война, която може да се очаква в бъдеще. Пример:
Държавата Израел ще бъде страна в тази глобална война и това
може да доведе до победа на фона на местен конфликт.
Сценарии с вероятност 20% - 30% трудно биха се случили. Във
всички страни, съседни на държавата Израел в първия, втория и
третия етап, без Йордания – дезинтеграцията вече се случва.
6. Цел и задачи на дисертационния труд
Целта на дисертационното изследване се състои във
формулирането и предлагането на модерен и иновативен подход за
укрепване на националната сигурност като феномен, изразяващ се в
създаване и демонстриране на автентична теория, способна да обясни и
оцени оптималните фактори на националната устойчивост според
местните, регионалните и глобални географски пространства.
Съпътстваща цел е разработването на валиден метод за
прогнозиране на възможностите за сътрудничество на слаба или малка
държава за надграждане на потенциала й в областта на националната
сигурност чрез ново философско възприятие в областта на
политическата наука. Крайната практико-приложна цел на
изследването се състои във формулирането на параметрите на
сътрудничество между България и Израел в тези области на
националната устойчивост, където са открити големи различия между
двете страни.
В рамките на настоящото изследване се търси обяснение на
феномена на национална сигурност на ниво държава чрез теории,
школи и възприятия, приети в съвременната наука за националната
сигурност. За съжаление, трябва да декларираме, че този въпрос до сега
е изследван само частично. Именно това е основната причина за избора
на тази тема за дисертационно изследване. В тази връзка в началото на
работата по дисертационния труд цялата библиография бе
класифицирана според няколко категории: политология, психология,
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социология, икономика, право, криминалистика, статистика, наука за
сигурността, география, философия и др.
Националната сигурност е всеобхватна концепция (an umbrella
concept), включваща, но не само, твърде много различни дисциплини.
Задачите, разработени в съответствие с целта на изследването могат
да бъдат определени по следния начин:
1. Да се анализират съществуващите до момента научни основи,
опит и постижения (научният фонд) с мултидисциплинарен характер,
тъй като природата на националната сигурност като феномен изисква
внимание към различни научни дисциплини, включително философия,
история, икономика, политически науки, психология, социология,
право, управленски науки, география, криминология и др.;
2. На основата и в рамките на съвременните политически
научни изследвания на феномена на националната сигурност в
Република България и Държавата Израел да се направят необходими и
достатъчни заключения относно целенасочената дейност и справянето
на малките държави с проблемите на националната устойчивост;
3. Да се намери подходящо обяснение на причините и
благоприятните условия за настоящото състояние на националната
сигурност в Република България и Държавата Израел;
4. Да се изгради «картина» на малки страни от различни
пространства като Близкия Изток и Югоизточна Европа и да се
предложи задълбочен и валиден политически анализ на техните
области на национална устойчивост и факторите, които им оказват
влияние;
5. Да се подложат на анализ съвременните теории и
състоянието на националната сигурност на две малки уникални
стратегически разположени държави от гледна точка на геостратегията,
международните отношения, културата, обществото, икономиката и
др.;
6. Да се демонстрира и докаже уместността на „Теорията на
средната (междинната) школа“ по отношение същността на понятието
за национална устойчивост на държавата чрез идентифициране на
интензивността на ефективните компоненти и фактори, както и на
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влиянието на създаването на нов пентаграмен модел (S.E.C.R.E.T) като
основна обяснителна теория на националната сигурност;
7. Да се търси и направи връзка между рационалния избор и
ирационалния избор, които са относими понятия за областта на
националната сигурност, обясняващи неефективната практика на
държавата в тази област;
8. Да се проведат оптимален обем проучвания, включително
използване на световни статистически изследвания, социологически,
икономически, демографски, криминологични и др., в научната област
на националната сигурност, както и проучвания на международните
отношения, за да се осигури емпиричната част от изследването.
9. За обосновка на необходимостта от преформулиране на
доктрината за национална сигурност на Република България и
Държавата Израел следва: 1) да се очертаят параметрите, които биха
помогнали на новия пентаграмен модел S.E.C.R.E.T, като иновативен и
водещ модел в областта на укрепване на областите на националната
устойчивост, който според автора ще определи по-добре вероятността
за успех при усъвършенстването на идеята за национална сигурност; 2)
да препоръча нова методология за създаване на оригинален инструмент
за измерване на валидни (добре обосновани) области на националната
устойчивост, защитими не само от военни и социологически позиции,
но и от гледна точка на вътрешната среда, външната среда, сигурността
и предизвикателствата пред националната сигурност.
7. Методология на изследването
Спецификата на използвания за осъществяването на
дисертационното изследване методически инструментариум се
изразява в прилагането на три групи методи:
- първата група познавателни средства са общоаучните подходи,
каквито са историческият,
системният,
сравнителнополитологичният, социологическият, институционалният и
нормативно-ценностният подход;

11

втората група методи, които са използвани за организация на
познавателния процес, са общологическите – анализ и синтез,
индукция и дедукция, моделиране, единство на историчесия и
логическия анализ;
- третата група включва специални управленски и юридически
методи,
каквито
са
управленското
моделиране,
типологизацията,
сравнителният
анализ,
формалноюридическият метод.
С цел разкриване на основните характеристики на
съществуващите проблеми е проведено емпирично-статистическото
изследване, резултатите от което са представени в седем приложения в
края на дисертацията, които аргументират и доказват основната теза на
разработката, както и съпътстващите подтези.
За да определи аспектите на сложното и проблемно явление
„национална сигурност”, както и да получи най-добрите резултати за
анализ с цел да приложи нов и автентичен алгоритъм към областите на
„националната устойчивост“, която ще допринесе за укрепване на
сътрудничеството в сферата на националната сигурност между
Република България и Държавата Израел, авторът представя детайлен
анализ, а проучването му се базира на философски, исторически,
политически, психологически, правни, управленски, географски,
криминологични, социологически и икономически познания.
Използвани са научни изследвания на автори от България, Израел,
САЩ, проучвания на ООН, на Центъра по „Национална сигурност“ на
университета в Хайфа, Израел, както и международни световни научни
показатели.
Авторът е подрбал и използвал основно най-нови научни
публикации, с издания от 2016 и 2017 г. Голяма част от
библиографските източници са публикувани през последното
десетилетие (2005 – 2017 г.). По мнение на автора този аспект
безспорно демонстрира актуалния характер на научни изводи и
доказателства. Водейки до някои първоначални разсъждения, тези
библиографски издания създадоха значителна, необходима и, по наше
-
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мнение, съвсем достатъчна по обем научна база данни за целите на
дисертационното изследване.
За изпълнение целта на проучването, а именно да се
формулира предложение за модерен и иновативен подход към
укрепване на националната сигурност, чрез разгръщането и
модернизирането на автентична теория, способна да обясни и оцени
мнения, международни отношения, законодателство и др., с което да се
потвърди авторовата научна концепция, са изследвани: 1) дванадесет
международни проучвания, както и съпровождащите ги количествени
и качествени разработки, базирани на научни източници в областта на
психологията, икономиката, социологията, теории за режимите,
международните отношения, правото, георгафията; 2) две проучвания
за България и Израел, направени от факултета по национална
сигурност в университета в Хайфа с групи за брейнсторминг,
резултатите от които представляват оригинални заключения, относно
феномена на националната сигурност, като цяло в света и България и
Израел в частност; 3) около 15 проучвания на 15 регионални и глобални
сфери, свързани с държавата Израел, направени от факултета по
национална сигурност в университета в Хайфа с групи за
брейнсторминг, по време на които са били направени автентични
изводи, касаещи явлението «национална сигурност»; 4) избрано
проучване въз основа на най-актуалното такова (2015 г.), редактирано
от български източник в Колежа по национална сигурност на САЩ; 5)
избрано проучване на НАТО; 6) Глобален индекс на мира за 2016 и 2017
г. на Института по Икономика и Мир (Global peace index 2016, 2017,
Institute for Economics and Peace) и 7) Световен доклад за Талантите
на IRM (Международен Институт за Развитие на Мениджмънта),
Швейцария (IMD World Talent Report 2016, Switzerland).
8. Ограничения на проблемния обхват на дисертационния
труд
Изследването се концентрира върху създаването на модел за
укрепване на националната сигурност на държавата, основан на пет
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основни области на устойчивост на сигурността, като извън обхвата
му остават възгледите и решенията на лидерите на държавите от
Средна и Източна Европа след падането на Берлинската стена през
1989 г. относно устойчивостта на държавата в областта на
националната сигурност, въздействието на последиците от природните
бедствия върху националната сигурност и оценките на страните,
въздействието на кибератаките, разпространяването на фалшиви
новини и пр. върху състоянието на националната сигурност и
влиянието на тези рискове върху развитието на концепциите за
национална сигурност. Посочените проблеми очертават насоките на
бъдещи научни изследвания на автора на дисертационния труд.
Времевият обхват на изследването е периодът 2015-2019 г.
II. ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД
Дисертационният труд е структуриран в три глави, чието
съдържание е изложено в отделни параграфи, въведение, списък на
използваните съкращения, заключение, библиография и 18 страници
приложения, в общ обем от 239 страници. В изложението са
използвани 8 фигури и 1 таблица. Библиографията съдържа 307
заглавия на английски език – правни актове, стратегически документи,
научна литература и интернет ресурси. Резултатите от емпиричното
изследване са оформени в 7 приложения, които са визуализирани чрез
7 таблици и 1 фигура (18 с.).
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СЪДЪРЖАНИЕ
Анотация
Списък на използваните съкращения
Въведение
Първа
глава.
ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКОТО
СИГУРНОСТ

НАУЧНИ
ПОЛЕ
НА

ОСНОВИ
НА
НАЦИОНАЛНАТА

1.1

Научни основи на националната сигурност, отразени
в изследователски подходи и школи в Р България,
Израел и други държави

1.2

Научният опит в изследванията за моделиране на
пространствата и факторите на националната
сигурност, в съответствие с предизвикателствата на
21-ви век и подходите за национална сигурност на
държавата Израел и Р България

Втора глава. НАСТОЯЩА И НОВА КОНЦЕПЦИЯ ЗА
ФЕНОМЕНА НА НАЦИОНАЛНАТА СИГУРНОСТ В Р
БЪЛГАРИЯ И ДЪРЖАВАТА ИЗРАЕЛ, ОСНОВАВАЩА СЕ НА
МУЛТИДИСЦИПЛИНАРНИЯ МУ ГЕНЕЗИС
2.1 Научен анализ на концепцията за националната сигурност в
Р
България
и
държавата
Израел,
основаваща
се
на
мултидисциплинарния подход
2.1.1 Настояща концепция (възгледи) на държавата
Израел за националната сигурност в контекста на
мултидисциплинарния характер на феномена
2.1.2 Съвременен „портрет” на националната сигурност
на Р България, основан на мултидисциплинарния подход
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2.2 Значение и ценност за Р България и държавата Израел (и
като цяло) на новата концепция на „Теорията на средната школа“ в
демонстриране на теоретичната идея за националната устойчивост
Трета
глава.
ПАРАМЕТРИ
НА
БЪДЕЩОТО
СЪТРУДНИЧЕСТВО МЕЖДУ Р БЪЛГАРИЯ И ДЪРЖАВАТА
ИЗРАЕЛ В ОБЛАСТТА НА НАЦИОНАЛНАТА СИГУРНОСТ,
ОСНОВАВАЩИ СЕ НА ПРОГНОЗА ЗА СЪСТОЯНИЕТО НА
ЛОКАЛНИТЕ, РЕГИОНАЛНИТЕ И ГЛОБАЛНИТЕ ПРОМЕНИ
КЪМ 2030 Г.
3.1 Емпирични резултати за Р България и държавата Израел от
изследване състоянието на националната устойчивост в контекста на
„Теорията на средната школа“
3.2 Укрепване и надграждане на националната сигурност на Р
България и държавата Израел, като опорни регионални държави, чрез
пентаграмен модел (S.E.C.R.E.T) за развитие на възможностите за
сътрудничество в областта на националната сигурност, основаващ се
на прогноза за състоянието на локалните, регионални и глобални
промени към 2030 г.
Заключение
Библиография
Приложения

III. КРАТКО ИЗЛОЖЕНИЕ НА ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД
Въведение
Във въведението се обосновава изборът на темата в контекста
на нейната актуалност, научно-теоретична значимост и практическа
стойност, както и степента на теоретичната разработеност.
Дефинирани са целта на изследването и изследователските задачи,
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поставени за решаване. Формулирани са обектът и предметът на
изследването, основната теза и покрепящите тези, както и използвания
методически инструментариум. Посочени са обхватът и ограниченията,
възприети за изследването на този сложен, изключително широк и
интердисциплинарен проблем.
Първа
глава
„НАУЧНИ
ОСНОВИ
НА
ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКОТО
ПОЛЕ
НА
НАЦИОНАЛНАТА
СИГУРНОСТ“ е композирана в два параграфа, където се обсъждат
следните въпроси: 1.1 Научни основи на националната сигурност,
отразени в изследователски подходи и школи в Р България, Израел и
други държави; 1.2. Научният опит в изследванията за моделиране на
пространствата и факторите на националната сигурност, в съответствие
с предизвикателствата на 21-ви век и подходите за национална
сигурност на държавата Израел и Р България.
В първия параграф се дискутират структурни и
функционални промени, които са се случили в бързо развиващия се
свят в холестични, научни и екзистенциални аспекти. За целите на
модерното изкуство на войната се наблюдават чести промени във
видовете конвенционални и ядрени оръжия. В допълнение на това,
съществуват петдесет вида тероризъм по света и десет терористични
групировки, които заплашват население от повече от един милиард
души и стават все по-високотехнологични и по-разрушителни, а
бъдещето е вече на прага на кибер войните. Националната сигурност на
дадена страна зависи от вътрешното пространство на държавата,
регионалното пространство и глобалното пространство. По отношение
на вътрешното пространство следва да се проследи връзката с
националната мощ на нацията.
Преди да демонстрира ползата от теоретичния подход към
темата за националната устойчивост авторът прави детайлен анализ на
целия спектър на теориите и изследователските полета на
националната сигурност, на школите и подходите в Израел, в
българската и чуждата литература, които са фокусирани върху
обяснението на това явление. От гледна точка на автора, полето на
възприемане и дефиниция на явлението „национална сигурност”
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липсва. Нито едно от всички тези количествени проучвания не покрива
в пълна степен полето на настоящото проучване. Това обстоятелство
предопределя целта на дисертационното изследване, а именно
формулирането и предлагането на модерен и иновативен подход за
укрепване на националната сигурност, изразен в създаването и
демонстрирането на автентична теория, способна да обясни и да оцени
оптималните фактори на областите на действие на националната
устойчивост, съгласно местните, регионалните и глобалните
географски пространства. Допълнителна цел се явява разработването
на валиден метод на прогнозиране на възможностите на дадена
държава за сътрудничество за надграждане на потенциала й в областта
национална сигурност чрез нови философски възприятия в областта на
политическите науки. В рамките на настоящото проучване, явлението
„национална сигурност” на държавата в най-широкия и общ свой
смисъл, е обяснено от теории, школи и възгледи, признати в модерната
наука.
В съответствие с аспектите на няколко научни дисциплини:
политически науки, психология, социология, икономика, право,
криминалистика, статистика, наука за сигурността, география,
философия и т.н. авторът демонстрира уместността на „Теорията на
средната школа за националната сигурност“, за да обясни явлението,
като резултат от интензивното влияние на някои фактори на
икономиката, международните отношения, вътрешното положение,
сигурността и предизвикателствата и възможностите пред държавата в
областта на националната сигурност.
Авторът обосновава нуждата от преформулиране на доктрината
за национална сигурност на Р България и държавата Израел. От една
страна, за да се очертаят параметрите, които биха помогнали на новия
модел на национална сигурност – пентаграмния модел S.E.C.R.E.T за
укрепване на областите на националната устойчивост, които, по
мнение на автора, ще определят по-добре вероятността за успех в
усъвършенстването на идеята за национална сигурност. От друга
страна, за да се препоръча нова методология за създаване на
оригинален инструмент за измерване на валидни (добре обосновани)
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области на националната устойчивост, защитими не само от военни и
социологически позиции, но и от гледна точка на вътрешната среда,
външната среда, сигурността и предизвикателствата пред националната
сигурност.
Във втория параграф на първата глава според
предизвикателствата на 21 век и подхода към националната сигурност
на Израел и България е определено, че същината на проучването укрепването на сътрудничеството между държавата Израел и
Република България – минава през нов подход към темата за
националната сигурност. Едно от основните предизвикателства на
националната сигурност на държавата е нейната взаимовръзка с
глобалната сигурност (Osisanya, 2014)[Осисания, 2014].
Тази същност на учението за националната сигурност на Р
България може да бъде обяснена с една причина – темата предложена
от автора е абсолютно нова за Република България. Необходимо е
създаването на адекватен механизъм за прогнозиране и разработване на
нова теория за националната сигурност като неразделна част от
укрепването на сътрудничеството между Държавата Израел и
Република България. По мнението на автора, националната сигурност
следва да се анализира спрямо три основни пространства, които, както
е посочено, са свързани помежду си - локално, регионално и глобално.
На базата на теоретичните постановки в проучените
литературни източници и резултатите от анализа на чуждестранни и
национални научни данни са направени следните по-важни изводи и
теоретични обобщения:
а) Голяма част от теориите се базират на принципните теории
на международни отношения, които могат да повлияят на поведението
на държавата в сферата на националната сигурност. Това са: теория на
реализма, която понякога се нарича „Конструктивен реализъм” или
„Неореализъм”, съпоставени към ранния „Класически реализъм”;
теорията на институциализма, теорията на либерализма, която е
позната като подхода на „демократичния мир”; онтология на
конструктивизма; теория на идеализма; критични подходи (Slaughter,
2011; Waltz, K. N., 1979) [Ане-Мари Слотър, 2011; Улолц, К. Н., 1979].
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б) На основата на съвременни литературни източници,
използвани в настоящото дисертационно изследване, са формулирани
глобалните и регионалните отношения на Израел и България, като
техните политики включват понятия за национални интереси,
национална мощ и баланс на силите, култура и общество, демокрация,
дипломация, човешки права, международно право и др. Съществуват
множество концепции и теории на външните отношения, както бе
посочено - на местно, регионално и глобално ниво. Това е една сложна
картина, при която държави като Русия, Китай и Индия стават силни
регионални и глобални играчи на световната карта.
в) През ХХ век, политическият реализъм и политическият
идеализъм служат като концептуални съперници за разбирането на
международните отношения. От гледна точка на автора, дилемата за
националната сигурност на държавите Израел и България включва
елементите на теориите на реализма, идеализма и институционализма и
гледната точка на Английската школа.
г) Днес, за подобряване на състоянието на националната
сигурност, в съответствие с предизвикателствата пред сигурността на
21-ви век, Израел и България трябва да планират и решават каква е
водещата им стратегия за национална сигурност в дългосрочен план до
2030 г. Изследванията за националната сигурност през последното
десетилетие се концентрират не само върху военните и ядрените
оръжия. В днешно време кибер заплахата е една от най-големите
опасности, с които се държавата се сблъсква, докато развива
оптимални възможности (Cohen, Siboni, 2016; Schweitzer, Siboni, Yogev,
2014, p. 39-42). [Коен, Сибони, 2016; Швайцер, Y., Сибони, Йогев,
2014, стр. 39-42]. Тези събития през последните десетилетия са
променили глобалното поведение на държавите и то се определя от
елементите на сила и участниците в процеса на формиране на
международната сигурност. Става дума за държавни и недържавни
участници, както и воени и невоенни сили.
Съществува увеличен глобален риск от етнически, религиозни
и сектантски конфликти; терористичните групи предизвикват масови
жертви като Анти-Израелския ислямски фундаментализъм, Хамас и
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Хизбула. Съвременните хибридни войни се използват като
средства/инструменти за осъществяване на надмощие над други страни
или групи държави, което има отношение към процесите на
национална сигурност.
д) Ето защо, първо израелският и българският практически
подход към националната сигурност трябва да бъдат анализирани като
основа за построяване на нова теза за националната сигурност. Понататък в изследването могат да се намерят водещите теории, които
могат да променят настоящите възприятия за НС на двете държави и
така да се проправи пътя към стратегическото сътрудничество между
тях.
е) Националната сигурност, като аспект на политическата наука,
идентифицира две доминиращи школи на националната сигурност „класическата школа“, която поддържа фокус върху отбраната,
изграждането на мощ, заплахата със сила и използването й и „постмодерната школа“, която представя много широко разбиране за
понятието „сигурност“ (Yehezkeally,T., 2014 ;Boundless, 2016; Stone, M.,
2009). Двете фундаментални перспективи на наблюдение на
националната сигурност могат да бъдат видяни като тясната и
широката възможност за осъществяване на национална сигурност
(Shohat, L., 2007, р.15).
ж) Според авторовото мнение, основната критика към поширокото възприятие на НС е фактът, че ако националната сигурност е
зависима от много фактори, тогава всъщност няма да бъде ефективно
създаването на нов модел, тъй като не би могъл да се фокусира върху
главните измерения в създаването на реалистично разбиране на
понятието „национална сигурност”.
з) Съществуват различни видове модели като: обобщения
(генеричен) модел (Generic Model). Той представлява статичен модел,
който подпомага планирането на подходящи възможности за ремоделиране що се отнася до промяна; приложен модел - динамичен
модел за изпълнение, основан на принципа на избиране между
различни възможности; раздвижения модел, който представлява модел,
служещ за основен двигател между генеричния и приложния модел;
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симулационен модел - инструмент за експериментиране с реална
система, за определяне какво ще е поведението й по отношение на
промените в структурата, средата или основните предположения (Paleri,
P. A, 2008).
Втора глава „НАСТОЯЩА И НОВА КОНЦЕПЦИЯ ЗА
ФЕНОМЕНА НА НАЦИОНАЛНАТА СИГУРНОСТ В Р
БЪЛГАРИЯ И ДЪРЖАВАТА ИЗРАЕЛ, ОСНОВАВАЩА СЕ НА
МУЛТИДИСЦИПЛИНАРНИЯ МУ ГЕНЕЗИС” акцентира върху два
въпроса: 2.1. Научен анализ на концепцията за националната сигурност
в Р България и държавата Израел, основаваща се на
мултидисциплинарния подход и 2.2. Значение и ценност за Р България
и държавата Израел (и като цяло) на новата концепция на „Теорията на
средната школа“ в демонстриране на теоретичната идея за
националната устойчивост.
В първия параграф на втората глава е предложена
методологията за решаване на задачата на изследването. Авторът
решава задачата на проучването на три етапа, както следва: етап 1 научен анализ на произхода на мултидисциплинарната концепция за
националната сигурност, етап 2 – изследване на състоянието на
националната сигурност на Израел и Република България, чрез новия
интегриран количествено-качествен скаларен модел на България и
Израел, отнасящ се до местните (национални и регионални) интереси и
глобалните интереси на националната сигурност; етап 3 – търсене на
възможности и създаване на потенциал за подобряване на
сътрудничество между двете държави и региона за дългосрочен план
(до 2030 г.), въз основа на идентифицираните силни и слаби
компоненти на индикаторите на модела на националната сигурност.
По мнение на автора, настоящите промени в регионалните и
глобалните пространства, както и бъдещите промени ще поставят
разумния път на сътрудничество в областта на националната сигурност
между държавите Израел и България за дългосрочен период до 2030 г.
В регионалното пространство има развитие на тревожни
процеси в стратегическата среда на Израел. Статутът на САЩ в
регионалното пространство в Близкия Изток отслабва, а руската военна
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сила в Сирия укрепва Иран и Хизбула, което може да доведе до
ограничаване на свободата на действие на Израел. Стагнацията в
израелско-палестинския политически процес продължава, докато
ескалира индивидуалния тероризъм. Във външното пространство на
националната сигурност на Израел, отношенията с Европа
продължават да се влошават. Много важен факт е отслабването на
вътрешната солидарност в Израел. Израел трябва да има силна и добра
стратегия за политика и сигурност, като се съсредоточи върху
факторите на влияние, представляващи предизвикателство за
национална сигурност на Израел. [Yadlin, A., 2016-2017, стр. 253-254].
Концептуалният анализ от историческа гледна точка и
развитието на националната сигурност на Израел през годините е тесен
аспект. Концепцията за национална сигурност в най-широкия си
смисъл включва военни, дипломатически, икономически и социални
политики, предназначени да защитават интересите на НС.
Националната сигурност не е само военна доктрина. За тридесет и пет
години (половината период на съществуване на държавата) Израел е
водил шест широкомащабни войни със своите арабски съседи (Войната
за независимост през 1948-1949 г.; Синайската война от 1956 г.;
войната от 1967 г.; Войната на изтощение през 1969-1970 г.; войната от
1973 г. и Ливанската Война от 1982 г.). Средно на всеки шест години е
имало война. Освен това Израел участва пасивно във войната в
Персийския залив през 1991 г., когато Ирак многократно бомбардира
територията му с балистични ракети. Въпреки официалните мирни
договори на Израел с Египет и Йордания и предимството на
конвенционалната война, бъдещата арабска заплаха за сигурността на
Израел остава много реалистична. Остава и трудният избор за защитата
на националната сигурност на Израел в контекста на хибридната война,
с постоянното насилие под формата на тероризъм и партизански войни
(Палестинци, Ливанци, Арабските емирства и Иран), проблематичните
граници, престрелките по границите с Египет, Йордания, Сирия и
Ливан. Друг риск за Израел бе химическата война от началото на 60-те
години на миналия век, последвало използването от Египет на отровен
газ в Йемен и по време на войната в Персийския залив. Поради
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ядреното, биологичното и кибер воюване Израел не е формулирал
набор от основни концепции за сигурността си. Концепциите за
сигурност винаги са били в отговор на географските и
дипломатическите предизвикателства на средата за оцеляване във
военно и мирно време [Родман, D 2001].
Й. Кюпервасер (2017) твърди, че израелския дълъг опит с
борбата с тероризма е довел до разбирането, че тероризмът е стратегия,
която представлява значителна заплаха за националната сигурност на
Израел, въпреки факта, че през повечето време той се проявява като
действия с ниска интензивност и с ограничени щети и въздействие.
Сравнителен анализ между Израел и 21 арабски държави (Алжир,
Бахрейн, Коморски съюз, Джибути, Египет, Ирак, Йордания, Кувейт,
Ливан, Либия, Мавритания, Мароко, Оман, Катар, Саудитска Арабия,
Сомалия, Судан, Сирия, Тунис, ОАЕ, Йемен), обграждащи Израелската
територия го показва. Държавата Израел е демократична държава,
докато арабските нации, представени от 21 държави са с режими предимно монархии. Общата територия на арабските държави е 650
пъти по-голяма от тази на Израел (територията в кв. км. е 13 48 861,
докато тази на Израел е само 20 770). Тяхното население (около 400
000 000 души) е 50 пъти по-голямо от това на Израел (8 000 000 души).
Средният БВП на Израел на глава от населението е 5 пъти по-голям от
този на арабските страни. Това е така въпреки факта, че много арабски
страни имат най-богатите нефтени ресурси на света. (Израелски научен
и технологичен справочник).
Преразглеждането на основните аспекти на стратегията за
възпиране е от решаващо значение, за да се запазят бъдещите
възпиращи способности, които биха предотвратили или поне намалили
бъдещите конфликти [Голов, A., 2016]. (Golov, 2016). През 21 век
Израел навлезе в пост-историческата фаза на своето съществуване.
Израел до голяма степен е изпълнил задачите, поставени от ционизма.
Израел възпира враговете си, които не могат да бъдат победени с
конвенционални средства, дори да има продължително въстание или
тероризъм, или ядрени оръжия [Коен, E.A. ,1998] (Cohen, 1998).
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Абсолютното заключение, произтичащо от тези анализи е, че
Израел има нужда от ново мултидисциплинарно възприемане на
националната сигурност. Това ново възприемане трябва да бъде
комплексно и с много сложен подход, базиран на системен метод,
съчетаващ политическа, дипломатическа, публична дипломация,
стратегически медии, нови медии, информационна война,
икономически, правни, кибер и други средства. [Dekel, U., E. Omer
2015].
Анализирайки
предизвикателствата
пред
националната
сигурност във вътрешните и външните пространства, идеалистически и
политически, в държавата Израел има спорове за националната
сигурност на фона на значението на понятието „еврейска и
демократична държава“. Стратегическото развитие, което се
осъществява в непосредственото и далечното обкръжение на Израел,
изисква разбиране на контекста и на тенденциите, както и на
последствията от реакциите на Израел на военно и политическо ниво.
[Brom, S., A. Kurz., 2017]. Израел ежегодно увеличава бюджета за
сигурност и създава нови отношения с арабските страни и други страни.
Основният проблем за липсата на стратегически план (концепция) за
националната сигурност съществува вече над 70 години. С други думи,
дейностите на Израел в областта на националната сигурност все още се
фокусират върху военните действия.
Във втората част на първия параграф авторът представя
мултидисциплинарен „портрет” на състоянието на националната
сигурност на Р България.
Анализът на философията на политиката за национална
сигурност на България сочи факта, че държавниците са разбрали, че
намаляването на рисковете за България като малка страна в нейната
твърде деликатна гео-стратегическа ситуация и създаването на
сигурност за България е обвързано със сътрудничеството й със
страните от Балканския регион много повече отколкото със страните на
глобално европейско ниво. Следователно изводът е, че следва да се
намалят различията в интересите между България и нейните съседи
чрез създаване на политически споразумения в геополитическата среда
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в средносрочен план, като същевременно се създават военни
споразумения с Турция, Гърция, Румъния и страните от бивша
Югославия.
В допълнение, интеграцията на България в европейския апарат
за сигурност и първоначалното присъединяване към НАТО бяха
създадени със съгласието на българската общественост, в основата на
които беше преди всичко икономическото пространство на страната в
началото на 90-те години и военният дисбаланс между балканските
въоръжени сили. Ясно е, че работейки с икономически компоненти на
страната в области като инфлацията, безработицата, екологични
бедствия, престъпност, тероризъм и разпространение на наркотици, без
държавни защитни механизми, ситуацията във вътрешната среда би
била социално експлозивна. В региона на Балканите има опасности за
България, като например ситуацията в Македония и ислямския
фундаментализъм.
Ситуацията със сигурността е основен експлозивен елемент на
България. От една страна, когато страните се опитат да използват сила
като предтекст за „нов ред“, се създават неочаквани и динамични
ситуации, които може да избухнат. От друга страна, България не може
да разчита на външни гаранции поради заплахите от ограничения в
региона. В заключение: несигурността и потенциалните рискове от
Балканите водят до резултат [Георгиев, Гочев, Генов, Рачев, 1998, с. 110].
Критичен сравнителен анализ на развитието на концепцията за
националната сигурност на България показва, че България приема
Концепция за националната сигурност през 1998 г., през 2011 г. приема
Стратегия за националната сигурност, която актуализира през 2018 г. В
началото на 21 век възприятията за дебата за националната сигурност
са променени. Няколко фактора възпрепятстват окончателното
изграждане на модела на политиката за сигурност. В допълнение към
описаната по-горе вътрешна ситуация, повечето елементи на модела за
сигурност, който беше изграден, създадоха криза на доверие в
политическите институции, включително и към политически лица,
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свързани с организираната престъпност, екстремизма и етническата
нетолерантност и т.н.
По мнение на автора, тенденциите в развитието на
националната политика за сигурност и отбрана доказват, че
националната отбранителна система на България е в сива зона между
това да е с НАТО и бившия Варшавски договор. Това се отразява във
факта, че България като че ли е по-малко интегрирана в НАТО не само
в сравнение със страни като Австрия, Швейцария, Финландия и
Швеция, но също и със страни от бившия Варшавски договор.
Българският народ подкрепя общо бъдеще за България заедно със
свободния свят на Европа и Северна Америка. Разработването на
модели за развитие на въоръжените сили е за предпочитане да се
осъществява в средносрочен и дългосрочен план до 2030 г., заедно със
съюзническите сили, допринасящи за защитата на суверенитета. През
2017 г. България се нуждае от решителност и отговорност за да защити
отново европейското си бъдеще [Атлантически съвет на България,
2017. България в НАТО и европейската отбрана. Меморандум № 1 за
политиката за сигурност и отбрана на Република България. Програма
„Национална и международна сигурност", 2017].
Българската стратегия за национална сигурност се фокусира
върху 2020 г. и се характеризира с възприемането на сериозни заплахи
и "асиметрични рискове" в следните аспекти: А) Регионът се
характеризира с нестабилност в близост до границите на страната, като
Черно море и Кавказ, незаконното анексиране на Крим от Русия и
конфликта в Източна Украйна; Б) Хибридна война, прикрита подкрепа
на сепаратистки групи, кибер пропаганда, икономически натиск и
действия, противоречащи на международното право; В) Руски санкции
срещу българската икономика и зависимостта на България от Русия
като единствен доставчик на енергийни ресурси; Г) Хроничните кризи
в Близкия Изток и Северна Африка са споменати в документа.
Споменатите конфликти включват Сирия, Ирак, Либия и Афганистан,
Ливан, Синай и палестинските територии като източник на
потенциални възможни заплахи за България и други държави-членки
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на НАТО и ЕС [Терзиев В. К, Ничев Н. Б., Банков С. М, Велико
Търново, 2016].
Авторът обосновава виждането, че политиката за национална
сигурност на Република България включва няколко фактора, сред
които е зависимостта на България от патронажа на великите сили.
Моделът на националната сигурност на България трябва да се
анализира на историческо ниво и да се основава на следните фактори
като основни предположения: България е сравнително малка държава
(7 милиона жители) с определен геополитически и геостратегически
статус. Като резултат, България ще разчита повече на регулации от
външното пространство отколкото на регулации от вътрешното
пространство, които съдържа настоящата икономическа ситуация и
малките военни възможности, ако избухне конфликт на Балканите.
Вътрешното политическо пространство като компонент на
националната сигурност съдържа съществените рискове за българската
национална сигурност. Това включва доминиращата стратегия на
Русия относно България и цели установяване на контрол върху
зависимостта на България от Русия. Руската хибридна война срещу
България може да включва дълъг период на подривни дейности в
мирно време. Стратегията включва контрол на националната политика
за сигурност, провеждана от държавните институции в сътрудничество
с гражданите и техните организации. Осъществяването на стратегията
за национална сигурност гарантира правото, свободите, сигурността и
благополучието на гражданите и обществото, запазва суверенитета и
териториалния интегритет на държавата и единността на нацията,
защитава конституционалния ред и демократичните ценности,
защитава населението в случай на криза, природни бедствия, и други
рискове и заплахи.
Предвид настоящите предизвикателства и новите възможности,
основната цел на Република България би могла да се определи като
надграждане на националната стратегия за сигурност, основано на
задълбочени научни изследванията за по-добра България до 2030 г.
Вторият параграф на втората глава е посветен на анализ и
оценка на значението и ценността на новата концепция на „Теорията на
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средната школа“ за Р България и държавата Израел (и като цяло) в
демонстриране на теоретичната идея за националната устойчивост.
Необходимостта от преформулиране на израелската и
българската доктрина за национална сигурност би довело до по-голямо
сътрудничество между двете държави в областта на пространствата за
национална сигурност: външно пространство, икономическо
пространство и пространство за сигурност. Парадигмите за сигурност
на България и Израел са в преход. Съществуват аргументи, че
динамиката на процеса на изграждане на националната сигурност на
България и Израел не са изградени с баланс на пространствата
(арените) за национална сигурност, нито държавите са изяснили
въпроса достатъчно ясно и недвузначно, така че да изградят една добре
фокусирана политика за сигурност.
В рамките на настоящото проучване следва от една страна да се
обоснове сътрудничеството в областта на сигурността между Р
България и Държавата Израел, в съответствие с прогнозата за
реалностите на глобалните и регионални промени към 2030 г. и от
друга – да се даде теоретично обяснение и потвърди емпиричната
валидност на изводите за националната сигурност, основани на
индикаторите за национална устойчивост на България и Израел. Във
връзка с това се разглеждат следните точки: 1) преглед на
индикаторите (факторите) за национална устойчивост, разпределени в
четири компонента (сфери) на вътрешно, външно, социалноикономическо и позициониране на сигурността въз основа на
потенциални промени в предизвикателствата пред националната
сигурност. 2) прогнозен анализ на очакваните промени към 2030 г. на
международно и регионално равнище. 3) приоритизиране при работата
с компонентите на национална устойчивост на България и Израел. 4)
възможностите - принципите на възможно бъдещо сътрудничество
между Република България и държавата Израел.
За това, по мнение на автора, научният принос за укрепване на
националната сигурност може да се изрази в пентаграмния модел
(S.E.C.R.E.T) на националната устойчивост. Той може да бъде
разпознат като най-лесен за възприемане и даващ най-изчерпателно и
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широкообхватно представяне на приложимите методи за укрепване на
националната сигурност.
В резултат на написаното по-горе се поставя изследователския
въпрос. Понятието за „сигурност“ не е безусловно по съдържание или
форма: националната сигурност на макро ниво е комплексна,
динамична и зависи от развитието на държавата. Множество измерения
определят развитието на националната сигурност на всяка държава.
Ето защо въпросът на проучването следва да бъде: Как да създадем
нови, находчиви, автентични и съотносими аспекти на националните
интереси, регионалните интереси и глобалните интереси на
държавата Израел и Република България, които биха допринесли за
обновяване, подобряване и укрепване на състоянието на националната
сигурност и за регионалното сътрудничество между двете държави
в краткосрочен и дългосрочен план (2020 – 2030 г.) на базата на
бъдещи прогнози за глобални промени?
Научното предположение на автора (авторовата теза) е, че
никоя държава не може сама да гарантира своята сигурност; няма чист
рационален модел за национална сигурност и преценка за устойчивост,
като анализите на държавата също се основават на нейното
историческо минало. В съответствие с изследователския проблем и
научното предположение, които автора е формулирал, хипотезите на
проучването са както следва:
Хипотеза № 1 – Позицията на Израел относно състоянието
на националната сигурност, според местните, регионалните и
глобалните пространства изглежда е на по-високо ниво от това на
националната сигурност на Република България според вътрешната,
външната, социално-икономическата област, областта на сигурност,
областта на заплахи и възможности.
Хипотеза № 2 – Тъй като Израел и България са две
потенциални „опорни страни” в региона на пространството на
Средния Изток (Израел) и пространството на моста от Европа към
Азия (България) – съществува потенциал двете страни да подобрят и
надграждат националната си сигурност като интензифицират
краткосрочното и дългосрочното си сътрудничество (2020 – 2030 г.),
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в сферата на сигурността, включително и при възникване на
извънредни ситуации на местно ниво, регионално ниво и глобално ниво.
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Фигура 1: Пентаграмен модел S.E.C.R.E.T., определящ Големите
пет сфери на националната устойчивост
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Легенда: външен кръг - постоянна промяна, екосистема,
множество реалности; вътрешен кръг – елементите на пентаграмния
модел – пет големи сфери: вътрешна, външна, социално-икономическа,
сигурност, предизвикателства (заплахи и възможности) и техни
фактори
Моделът се основава на използването на методология за
претегляне и създава надеждна прогноза за настоящите и бъдещите
тенденции за укрепване на националната сигурност чрез процес на
сътрудничество между държавите, който може да бъде изпълнен от
"Държавно споразумение между съюзници" и да допринесе за
повишаване на нивото на националната сигурност на държавите.
Според автора, географското положение на България и Израел като
„опорни държави в региона” играе най-важната роля в осигуряването и
развитието на сигурността на двете държави.
Авторът описва политиката на Израел като по-склонна към
теорията на „краен реализъм“ спрямо идеята да увеличи до максимум
относителната си сила. По наше мнение, Република България не е
склонна да максимизира силата си, а по-скоро да оцелее, докато
увеличава относителната си сила на отбрана, т. е. е по-склонна към
теорията на „отбарнителен реализъм“.
В резултат на теоретичните постановки, подсилени със
собствени авторови заключения, във Втората глава са направени
следните по-важни изводи и обобщения относно «картината» на
състоянието и възможностите за надграждане на стратегиите за
национална сигурност на Република България и държавата Израел:
1) Настоящото проучване поддържа тезата, че аспектите на
националната сигурност могат да се опишат като цялостен профил на
сигурността в Стратегия за НС, който обхваща не само военното
пространство, но и вътрешно-външната икономическа верига. Това
предположение трябва да бъде представено от нови изводи за
емпирично възприятие на националната сигурност. Направените
изводи проправят пътя за надграждането на подхода към националната
сигурност, за измерване на реалното ниво на сигурност на всяка
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държава, по начин целящ укрепване на потенциалното бъдещо
сътрудничество между държавите, което ще засили нивото на
национална им сигурност. Такъв нов интердисциплинарен научен
модел ще докаже обясненията на изследователския проблем.
2) Доказано е, че дори държавата да няма официална писмена и
публикувана политика (стратегия) за национална сигурност, тя трябва
систематично да изгражда или надгражда всеки компонент на
сигурността, всичко това според динамиките на вътрешните, външните,
икономическите сфери и сферата на сигурността в глобалните или
регионални пространства, които влияят на тези компоненти на
сигурност на всяка страна. Всеки фактор на състоянието на
националната сигурност се влияе различно според регионалните и / или
глобалните динамични пространства. Същото е с националните
интереси, необходимите условия и предпоставки за тяхното
изпълнение, като същевременно държавата трябва да неутрализира
рисковете и заплахите за страната и нейните граждани.
3) Беше показано, че демократични държави, които са
относително малки по територия и население и с по-голяма
несигурност по отношение поведението на съседите държави с
различни геополитически и други интереси, за които съществуват
„асиметрични рискове“ в различни регионални пространства, могат да
си сътрудничат с националната зона за сигурност на
интердисциплинарна основа и да надграждат своята сигурност, докато
се променят в местното пространство на държавата, и в регионалното и
глобалното пространство. За тази цел авторът е избрал Република
България и Държавата Израел като „тестов случай“ за емпирично
изследване на настоящата разработка. От една страна, Република
България в региона на Балканите има най-висока концентрация на
рискове и заплахи от всички държави в евроатлантическата общност,
която се отнася главно до контрола върху преминаването между Азия и
Европа и като стратегическа държава за големи сили като Русия и
САЩ. От друга страна, държавата Израел, разположена в регионалното
пространство на Средния Изток, е единствената демократична държава

34

сред 21-те арабски държави, които я заобикалят, и е стратегическа
държава за голяма сила като САЩ в тази опасна зона.
4) По мнение на изследователя, страните трябва да
преформулират своята доктрина за национална сигурност поради
динамичните и нови предизвикателства в местното, регионалното и
глобалното пространство. Всяка малка страна се нуждае от голяма
патронна сила за своето съществуване като САЩ или Русия. Смята се,
че сътрудничеството между Република България и държавата Израел
може да играе ключова роля за повишаване на нивото на национална
сигурност на всяка от тях. Като се основава на рационалната теория,
сътрудничество между двете държави може да се позовава на следното
твърдение: колкото по-високо е нивото на несигурността и
променящите се ситуации в региона и в глобалните пространства,
толкова по-засилена може да бъде тенденцията за ангажиране в
сътрудничество за сигурност между държавите. Израел и България
имат повече общи характеристики на високопоставени интереси по
отношение на проблема с исляма (50 милиона мюсюлмани в Европа,
което е реален проблем за континента и 21 мюсюлмански страни в
Близкия изток), иранската ядрена заплаха, глобалната икономика,
вътрешната сигурност и явлението тероризъм.
5) Беше показано, че възприятието за сигурност при наличие на
агресивна демонстрация на сила и рискове ще се промени, и това ще
предизвика верига от въздействия в близко и далечно бъдеще върху
състоянието на сигурност на всяка държава. Този променен статус
може да бъде причинен например от хибридна война и терористични
атаки в Европа или „Арабска пролет“ като „иранския случай“ в
Близкия Изток. При този сценарий мотивационният фактор за
сътрудничество в областта на националната сигурност между
държавите има потенциал за динамично надграждане на сигурността,
което означава засилено сътрудничество в тази област. Например:
България, Израел, Кипър, Гърция и Румъния могат да създадат
регионална група за реагиране при кризи, което ще засили
партньорството между тези страни в случаи на общи
предизвикателства за сигурността и засилен миграционен натиск.
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Целите на сътрудничеството се определят на фона на глобални и
регионални предизвикателства за страните, които представляват
елементи на стратегическата среда: 1) военно равновесие и ефективно
възпиране; 2) отслабен или засилен статус на големите сили; 3)
ескалация на напрежението между основните световни сили САЩ,
Русия, Китай и Европа; 4) ядрена заплаха; 5) гражданска война в
съседна държава; 6) слабост и уязвимост на държавите - хибридна
война; 7) постоянна слабост на държавите; 8) политическа безизходица
в някои сфери; 9) миграция към Европа и демографски проблем; 10)
напрежение във вътрешната среда; 11) отслабен статус на регионалната
и глобалната икономика.
6) В заключение, едно ново развитие на двустранното
сътрудничество между държавите в областта на сигурността трябва да
бъде комплексно и систематично. След началото на сериозни срещи
между България и Израел, проведени през 2011 и 2012 г.,
сътрудничеството между двете държави не е достатъчно тясно на
равнище на стратегически интереси. Правителствата на Република
България и държавата Израел трябва да осъзнаят по-добре значението
и взаимните ползи от сътрудничеството за своите граждани.
7) Емпирично показахме основните позиции на модела,
основаващ се на „Теорията на средната школа за националната
сигурност“.
Този
модел
задължително
трябва
да
бъде
интердисциплинарен, но и с пропорционално качество и количество
компоненти на националната сигурност, измерващи и отразяващи
основните фактори на националната устойчивост.
8) Нашият научен принос към новото измерване на
националната сигурност чрез оценка на националната устойчивост
може да бъде изразен и разпознат в пентаграмния модел S.E.C.R.E.T.,
който включва триконцептуален слой от компоненти: А) концепцията
за екосистема - системата за национална сигурност, която включва
различни пространства, които поддържат взаимовръзки и
взаимозависимости. Всичко е свързано с всичко и всяко пространство е
свързано с друго пространство, независимо дали ни харесва или не. Б)
възприемането на промяната и постоянната промяна - реалността, в
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която държавата работи и функционира постоянно се променя.
Промяната е единствената постоянна променлива в уравнението и за да
се запази нивото на национална сигурност, лидерите на държавите
трябва да преживеят промяната и съответно да се променят. В)
множество реалности. Една от централните характеристики на
постмодерния свят е многореалността. Множеството реалности се
отнася до реалности, които съществуват едновременно, физически и
виртуално, макар и не непременно да са верни.
9) Беше показано, че новият модел на НС се основава на две
цели: използването на претеглена (скаларна) методология,
предназначена да помогне за формулирането на ръководна обосновка
при оценка на националната сигурност, като същевременно се
комбинират количествени и качествени компоненти. Тази методология
се стреми, освен всичко друго, да подобри процеса на вземане на
решения на ръководството и да създаде надеждна прогноза за
настоящите и бъдещите тенденции. Моделът ни позволява да намерим
критичните параметри и основните предположения, свързани с тях, и
да ги разгледаме точно и критично. Тъй като моделът представя
моментна снимка, която е правилна за определен момент, той изисква
периодично изследване на различните параметри и нов анализ, ако е
необходимо.
10) Беше демонстрирано, че промяна в парадигматичната
трансформация е целта на изследването на пространството за
национална сигурност. Затова анализирахме методологически
стратегически компоненти на регионалното пространство на България
и Израел като държавни интереси и оперативни пространства
(Централна Азия, Близкия Изток, Балканите и др.), както и фактори,
влияещи
на регионалното пространство като:
ислямският
фундаментализъм, тероризма, промените в глобалната икономика и т.н.
Настоящото стратегическо състояние на държавите според промените
в глобалното пространство също беше тествано - според компоненти
като демография, икономика, кибервойна, конфликти, слабостта на
международните организации и т.н.
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11) Разработени са няколко направления на измерванията на
сферите на национална сигурност („големите пет сфери“) в
съответствие с глобалното, регионалното и местното пространство.
Всяка сфера е оценена с различна тежест на факторите по отношение
на значението на сферата: 1) външната (регионална и международна /
глобална) сфера - 25%; 2) вътрешната сфера -20%; 3) социалноикономическата сфера - 20%; 4) сферата за сигурност - 25%; 5) сферата
на потенциални предизвикателства (заплахи и възможности) - 10%.
12) Беше показано, че такава оригинална техника за укрепване
на националната сигурност чрез процес на сътрудничество между
държавите може да бъде наречена "Държавно споразумение между
съюзници" и да допринесе за повишаване на нивото на националната
сигурност на държавите. Според автора, географското положение на
България и Израел като „опорни държави в региона” играе най-важната
роля в осигуряването и развитието на сигурността на двете държави.
Трета
глава.
ПАРАМЕТРИ
НА
БЪДЕЩОТО
СЪТРУДНИЧЕСТВО МЕЖДУ Р БЪЛГАРИЯ И ДЪРЖАВАТА
ИЗРАЕЛ В ОБЛАСТТА НА НАЦИОНАЛНАТА СИГУРНОСТ,
ОСНОВАВАЩИ СЕ НА ПРОГНОЗА ЗА СЪСТОЯНИЕТО НА
ЛОКАЛНИТЕ, РЕГИОНАЛНИТЕ И ГЛОБАЛНИТЕ ПРОМЕНИ
КЪМ 2030 г. е композирана в два параграфа: 3.1 Емпирични резултати
за Р България и държавата Израел от изследване състоянието на
националната устойчивост в контекста на „Теорията на средната
школа“ и 3.2 Укрепване и надграждане на националната сигурност на Р
България и държавата Израел, като опорни регионални държави, чрез
пентаграмен модел (S.E.C.R.E.T) за развитие на възможности за
сътрудничество в областта на националната сигурност, основаващ се
на прогноза за състоянието на локалните, регионални и глобални
промени към 2030 г.
В първия параграф на Трета глава авторът изследва Израел и
България и групите от под-районите на стратегическата сфера на
глобално, регионално и местно ниво за двете държави. Регионалните
(за България) и глобалните (за Израел) изследвания се отнасят за
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Балканския регион и Средния Изток. Изследванията на глобалната зона
на Израел и България са свързани със следните страни: Русия, САЩ,
Иран, Индия и Китай.
В тази част на научното изследване авторът прилага
пентаграмния модел S.E.C.R.E.T с големите пет сфери на устойчивост
на сигурността. Определянето на състоянието на национална сигурност
включва работа с фактори и измерения на областите на анализ.
Установено е, че концепцията за национална сигурност на България е
повлияна от минали национални травматични събития като: 1)
периодът на „Студената война“ и настоящите световни промени; 2)
влиянието на 500 години Османско иго. Колективните травматични
събития за Израел са: 1) холокостът, загубата на повече от 6 милиона
евреи; 2) осем войни срещу арабските страни; 3) 120 години на
мюсюлмански (арабски) терористични атаки на израелското и
еврейското население в и извън страната.
Открита е относителна взаимовръзка, по отношение на
българската геостратегическа и геополитическа стратегическа
зависимост. При бързите промени в 21-ви век България има доста
сложен геополитически статус, докато е повлияна от съседни страни,
от ЕС (партньор на своите 27 държави-членки и задължени да приемат
политиките му) и НАТО и от глобални и регионални сили като Русия,
САЩ и Турция. България е относително и значително по-зависима от
Израел в икономическите си отношения, сигурността и политиката,
регионалните и международните отношения и пространствата на
сигурност с разлика от 40 %. Хибридната война на Русия срещу
България е на първо място война на възприятията и целта е да
продължи колкото може по-дълго. България е в състояние на неяснота
и объркване сред ръководството и гражданското общество в страната.
Освен това кибератаките на Русия в наши дни целят да направят
България „държава – в плен“, докато България играе роля на „Троянски
кон“ като член на НАТО и ЕС (Найденов, М., 2017). Друг проблем на
България е демографската криза. Населението продължава да намалява
- от своя пик от над 9 милиона през 1986 г. до под 7 милиона в
момента. Очаква се спадът да продължи през 21-ви век поради
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високата смъртност, ниската раждаемост от 1,43 и отрицателната нетна
миграция [Население на България 2018, Световен Преглед на
Населението] (Bulgaria Population 2018, World Population Review).
В заключение, Хипотеза № 1 беше потвърдена съгласно
окончателните получени резултати от изследване на компонентите на
националната сигурност спрямо „големите пет области” - вътрешна
сфера, външна сфера, социо-икономическа сфера, сигурност и
предизвикателства. (Виж фиг. 1 Пентаграмен модел на националната
сигурност S.E.C.R.E.T).
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Israel's NS total
weighted score
Level = 90.30 Points

Bulgaria's NS total
weighted score
Level = 71.39 Points

National Security Level GAP - 26.49 points (percent) in favor of Israel
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Вътрешна
(20)

сфера

97,94

Вътрешна
(20)

сфера 82,83

Външна сфера (25)

92,50

Външна сфера (25)

70,50

Социалноикономическа
сфера (20)

96,06

Социалноикономическа сфера
(20)

68,39

Сфера на сигурност
(25)

83,28

Сфера на сигурност
(25)

61,67

Сфера
на 81,00
предизвикателства
(10)

Сфера
на 67,00
предизвикателства
(10)

Общ резултат за 90,30
националната
точки
сигурност
на
Израел

Общ резултат за 71,39
националната
точки
сигурност
на
България

Фигура 2.: България и Израел като случаи на изследване по точковата скала за
сравнително ниво на национална сигурност, за да се изследва възможността за
бъдещо сътрудничество за периода 2020-2030 г. Таблицата по-горе представлява
превод на фигура 2.

Фигура 2 показва различията в нивото на национална сигурност
между страните – с 26,49 точки в полза на Израел.
Става ясно, че позицията, отразяваща състоянито на
националната сигурност на държавата Израел съгласно местните,
регионалните и глобалните сфери е на значително по-високо ниво от
тази, отразяваща състоянието на националната сигурност на Република
България – с около 26.5 %.
Във втория параграф на Третата глава се разглеждат
перспективите за укрепване и надграждане на феномена на
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националната сигурност на Р България и държавата Израел, като
опорни регионални държави, както и развитието на възможностите за
сътрудничество в областта на националната сигурност, основаващ се
на прогноза за състоянието на локалните, регионални и глобални
промени към 2030 г. По мнение на автора, фокусът на изследването
върху възможностите за сътрудничество следва да бъде в тези области,
където различията между двете страни са между 30-40%. Съгласно
данните от различията (виж Фигура № 2) е препоръчано да се
акцентира върху сътрудничеството между България и Израел в трите
сфери както следва: 1) външната сфера: регионалното пространство и
международното пространство, 2) социално-икономическата сфера, 3)
сферата на сигурност.
Очертани са ключови фактори за подобряване нивото на
националната сигурност на България и Израел. Авторът обосновава
идеята, че България трябва да направи огромна реформа в разбирането,
което са имали ръководителите й и правителствата от 1989 г., което
означава да приеме схващанията на неореализма за националната
сигурност, така както показва анализът в Първа глава. Отношенията
между България и Израел не са на високо ниво. Сътрудничеството е в
борбата с тероризма, бежанците в Европа, кибертероризма,
технологиите, енергията, сигурността. Анализи по сигурността в
университета в Хайфа в Израел сочат, че България и нейната
стабилност са много важни в стратегическата сфера на Израел поради
следните причини: 1) стратегически и геополитически тя е поставена
във „външния кръг“ на интереси и на границата на Турция и Черно
море; 2) разширяване на кръга на подкрепа за Израел на
международната арена; 3) разширяване на възможността за действия в
отдалечени зони, включително увеличаване обсега за събиране на
разузнавателна информация в космоса; 4) увеличаване на
икономическата маневреност.
Сътрудничество между Израел и България. За тази цел
България трябва да създаде силни връзки с Израел като регионална
опорна сила чрез „Държавно споразумение между съюзници“ на
регионално ниво. Договорът би допринесъл за установяването на
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ефективен контрол върху военните действия в целия регион, като се
прилага нов подход за постигане на регионален баланс на въоръжените
сили и въоръжение, съответстващ на новата военно-политическа
ситуация. Същото важи и на глобално ниво. На България се
препоръчва да развива отношения по силата на „Държавното
споразумение между съюзници“ за взаимна икономическа изгода с
регионалните държави и с международните финансови организации.
България е необходимо да окаже активна подкрепа на международните
усилия за противопоставяне на глобалните заплахи за сигурността,
след изграждането на професионално обучени военни. В заключение:
двете държави имат нужда от сътрудничество за да подобрят тяхната
национална сигурност в местното, регионалното и глобално
пространство, съгласно петте сфери по модела S.E.C.R.E.T.
Мнението на автора е, че трябва да се намали политическото
влияние на Обединена Европа, Русия, Съединените Щати, чиито
геополитики имат решаващо влияние над България със следните
главни стъпки. В световен мащаб, мнението на автора е, че България
трябва да развива взаимоизгодни икономически отношения с
международните
финансови
организации;
да
подобри
сътрудничеството за активно участие с НАТО, ЕС и други нови
организации едновременно; да увеличи членството на България в
международни организации. Необходимо е България да продължи
активното членство в НАТО и участието в разработването на
Европейската политика за сигурност и отбрана (ЕПСО) на ЕС. За да
бъде дългосрочен стратегически партньор на демократичните сили на
Балканите и Европа и да подобри националната сигурност, България
трябва да направи необходимите стъпки, както следва: 1) държавните
интереси да се поставят над партийните интереси; 2) да се осъзнае
необходимостта от нови политически стратегии поради новите
предизвикателства в съвременната среда за сигурност; 3) да се създаде
по-активен подход за конкретно участие в операции в отговор на кризи
за постигане на стабилност в регионален и глобален план; 4)
геостратегическото местоположение, свързващо Европа с Азия да
увеличи значението на страната; 5) да се подобри качеството на
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отбранителната и активната отбранителна политика [Михайлов, М.
Тенев, 2013]. Накрая, атмосферата в България е дълбоко амбивалентна
по отношение на демокрацията. Резултатите от проучването за 2017 г.
на WIN / GIA (The Worldwide Independent Network / Gallup International
Association) по отношение на предпочитан съюзник в случай на военна
заплаха за Република България показват както следва: 42% с Русия,
17% със САЩ и 4 % с Франция.
Основното предизвикателство за Израел е да се възползва от
новата ситуация в Близкия изток и регионалните общи интереси и да
засили настоящите си дейности за създаване на неформална коалиция
за Близкия изток, която ще включва Саудитска Арабия, страните от
Персийския залив (Форумът Херцлия за консолидацията на
концепцията за сигурност на Израел, Институтът за политики и
стратегии, Lauder School of Government, Diplomacy and Strategy).
Изборната система в Израел и България с участието на множество
партии нарушава планирането и развитието на делата на държавата.
Това е основният проблем. В настоящото проучване бе установено, че
функционирането на правителствата на Израел и България като
демократични режими е сравнително не силно (слабо). Това
потвърждава хипотеза № 2.
В резултат на анализа, в Третата глава са направени следните
по-важни изводи и обобщения относно възможните бъдещи
параметри на сътрудничество между Р България и държавата Израел в
областта на националната сигурност, основаващи се на прогноза за
състоянието на локалните, грегионалните и глобалните промени към
2030 г.:
1. Тъй като Израел и България са две потенциални опорни
държави в района на Близкия Изток (Израел) и евроазиатския блок
(България), съществува потенциална възможност двете държави да
подобрят и надграждат националната сигурност чрез увеличаване на
сътрудничество в средносрочен и дългосрочен план (2020-2030), в
среда на несигурност и извънредни ситуации на местно, регионално и
глобално ниво.
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2. Демонстрирахме, че географското положение на България и
Израел като „опорни държави“ играе най-важната роля за
съществуването и развитието на тяхната национална устойчивост на
базата на местното, регионално и глобално пространство.
3. Емпирично доказахме приложимостта на пентаграмния
модел S.E.C.R.E.T, основан на «Теорията на средната школа за
национална сигурност», която се базира на интердисциплинарния
подход. Тези емпирични резултати са следствие от анализа на
прогнозата за очакваните промени на глобално и регионално ниво за
периода 2020-2030 г.
4. Нивото на национална сигурност, определено според сферите
от пентаграмния модел S.E.C.R.E.T може да се разглежда като
потенциал за по-добро бъдеще в сферата на сигурността на България и
Израел.
5. Показахме няколко посоки на измервания на сферите на
национална сигурност (Големите пет сфери на НС), съгласно
глобалните, регионалните и местни пространства, където всяка сфера
има
различна
тежест:
1)
Външните
(регионална
и
международна/глобална) сфера – 25%; 2) Вътрешната сфера – 20%; 3)
Социално – икономическата сфера – 20%; 4) сферата за сигурност –
25%; 5) сферата на потенциалните заплахи и възможности – 10%.
6. След изчисления на резултатите за нивата на национална
сигурност на България и Израел съобразно новия пентаграмен модел
S.E.C.R.E.T (петте национални устойчивости) (виж фигура № 2) се
установи, че разликата в нивото на сигурност възлиза на 26,49 % в
полза на Израел.
7. Подобна оригинална техника за укрепване на националната
сигурност чрез процес на сътрудничество между държавите може да
бъде формализирана в «Държавно споразумение между съюзници»
между Р България и държавата Израел.
8. С цел укрепване на българската система за сигурност за
предпочитане е фокусът на сътрудничеството между България и
Израел да бъде в тези сфери където са намерени различия между двете
държави, възлизащи на над 30% при сравнителния анализ, а това са
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следните три сфери: 1) външната сфера: регионално пространство и
международно пространство. 2) социално-икономическата сфера и 3)
сферата на сигурността.
9. Изследователският модел не оценява два основни и критични
инструмента за сигурност, тъй като това ще доведе до голямо
изкривяване в оценката на България и Израел поради голямата разлика
в полза на Израел: A) Значението на атомната бомба. Тя позволява на
държавите да се нападат една друга от далечни разстояния. Това
променя войната завинаги. Страните могат да се наранят взаимно, без
да губят войници. Б) Киберзащитните, осуетяващи и офанзивни усилия
могат да създадат дупки в дигиталната отбранителна система в
националната сигурност на България и Израел. Тези две основни
оръжия могат да променят всяко геополитическо положение на
държава в риск и извънредни ситуации: кибератаката сама по себе си
не е в състояние да доведе до стратегически решения като
завладяването на земя от сухопътна сила, но тя е в състояние да нанесе
удар върху жизненоважни цели на врага и негови способности, като
системи за противовъздушна отбрана, оръжия и системи за командване
и управление, както и гражданска инфраструктура, включително
електрическата мрежа, финансовата система и транспортните и
комуникационни системи.
10. По мнението на автора, на основата на получените
емпирични резултати от дисертационния труд е изведен разбираем и
изчерпателен отговор на основния изследователски въпрос, който е:
Как да създадем нови, находчиви, автентични и съотносими аспекти на
националните интереси, регионалните интереси и глобалните интереси
на държавата Израел и Република България, които биха допринесли за
обновяване, подобряване и укрепване на състоянието на националната
сигурност и за регионалното сътрудничество между двете държави в
краткосрочен и дългосрочен план (2020 – 2030 г.) на базата на бъдещи
прогнози за глобални промени?
11. Емпирично предложение: Израел трябва да изгради
отношения със страните във „външния кръг” на Балканите: Гърция,
Румъния, Сърбия, Черна Гора, Македония, Хърватия, което включва
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сътрудничество в разузнаването, взаимни военни обучения и
подобрени политически и икономически отношения, чрез неформален
„Съюз на Балканите“. Това означава да се създаде най-малко Съюз на
либерално сътрудничество, особено с Република България като опорна
държава от Запад на Изток за целите на интересите на двете държави в
областта на националната сигурност.
Заключение
Настоящото научно изследване представлява едно от първите
систематични проучвания в областта на националната сигурност /НС/
и политическата наука на Република България и държавата Израел,
което е насочено към най-спорните въпроси по укрепването на
устойчивостта на НС посредством прилагането на най-новата
концепция за националната сигурност – “Теорията на средната школа”.
Тя е най-подходящият догматичен подход в обясняването на “Теорията
на Реализма”, като водеща в настоящата парадигма на националната
сигурност на държавата.
Иновативният характер на изводите и автентичността на
получените резултати може да бъде изразен с факта, че за първи път се
прилагат напълно нови резултати, доказани в «изкуството» на
националната сигурност. Това проучване поддържа Теорията на
средната школа за националната сигурност за да присъздаде и
поддържа процеса, изграждащ модерното разбиране за нея.
Показана е връзката между въздействието на теорията върху
мултидисциплинарните характеристики на националната сигурност
от една страна, и състоянието на националната сигурност на
държавата и нейното развитие (в сравнение с друга държава) от
друга, като се набляга на регионалното сътрудничество между
държавите. Обосновава се предложението за стабилни преференции по
отношение на общото състояние на националната сигурност на
държавата, което предполага че миналата история на нацията е
повлияла върху същността на настоящото състояние на националната
сигурност. Националната устойчивост, на която и да е държава, зависи
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от нивото на пет области и ситуационни променливи, които имат
огромно влияние над държавната устойчивост (устойчивост на
големите пет сфери). Тяхното влияние не е еднакво спрямо
състоянието и вида на регионалните и глобалните заплахи и рискове.
По мнението на автора, фактическата ситуация ще бъде в
основата, дори ако държавата има склонност да не се ангажира и
зависи от по-голяма и силна държава или регионални, или глобални
институции или организации – условията на ситуацията биха могли да
обезкуражат тази склонност на ангажиране и сътрудничество с тези
силни държави и организации. На основата на постулатите на
„Теорията на средната школа” и за целите на укрепването на
националната сигурност са разработени „големите пет сфери на
устойчивост”, необходими за решението на това, коя област на
устойчивост ще препоръчаме за изграждане на сътрудничество в
сферата на националната сигурност между България и Израел като две
опорни регионални държави.
В съответствие с резултатите от новия модел на големите пет
сфери S.E.C.R.E.T (петте елемента на национална устойчивост) в
националната сигурност, по наше мнение, е за предпочитане да се
фокусираме върху сътрудничеството между България и Израел в тези
области, в които различията между двете страни варират между 3040%. Ето защо се препоръчва, приоритетно да се постави фокус върху
следните три области в сътрудничеството между България и Израел: 1)
външната област: регионално пространство и международно
пространство; 2) социално-икономическата област; 3) състоянието на
сигурност. Това ще допринесе за определяне на индикативните и
потенциалните компоненти на сътрудничество на националната
сигурност между България и Израел. Отношения на страните в
периферията по принцип ще осигури защита и информационни
дивиденти, докато директивата за периферна стратегия между
държавите, особено малките такива, е насочена към това, да се
въздържат от цялостен поглед на баланс на силите и да се насочат към
общ военен съюз, в който страните са ангажирани с взаимна защита
срещу агресия от трета страна. В този аспект дори е възможно да се
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оспори използването на термина „споразумение“, въпреки, че понякога
изглежда, че страните наистина очакват помощ, макар и ограничена по
време на насилствен сблъсък.
Резултатите от проведените в съответствие с целта и задачите
на дисертационния труд теоретични и емпирични изследвания се
свеждат до следното:
1. Дефиниране, че националната сигурност на държавата е
всеобхватна концепция (an umbrella concept), която включва
аспекти като философия, история, икономика, политически
науки, психология, социология, право, управленски науки,
география, криминология и комуникации. Това възприятие
преминава и в настоящото дисертационно изследване за
националната сигурност, определяйки характеристики, които
биха могли да повлияят върху поведението на държавата в
областта на сигурността.
2. Демонстриране, че в хода на работата по дисертацията е приета
следната дефиниция на термина „национална сигурност”:
националната сигурност на дадена страна е възможността на
държавата да се справи ефективно при всички обстоятелства на
заплаха за своето национално съществуване и за националните
си интереси. Този факт включва също и чужди фактори, които
съставляват заплаха или възможен източник на заплаха за
държавата,
населението
и
националните
интереси.
Националната сигурност включва достатъчно силни позиции на
държавата на международната арена, цялостна възможност за
сигурност, както и способност успешно да се справи с всяка
открита или тайна операция, или враждебно, или разрушително
действие от вън, или от вътре в държавата.
3. Доказване, че националната сигурност на държавата включва
три необходими елемента: местното пространство на държавата,
регионалното пространство на държавата, глобалното
пространство на държавата.
4. Доказване, че новата теория за националната сигурност
включва три необходими елемента на реалността, която играе
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решаваща роля както следва: 1) Концепцията на екосистема –
система на национална сигурност, която включва различни
сфери, които поддържат взаимните отношения и взаимната
зависимост. Всичко е свързано със всичко и всяка сфера е
свързана с друга сфера. 2) Възприятието за промяна и
постоянна промяна – реалността, в която държавата работи и
функционира постоянно се променя. В настоящата сфера на
глобализация, мрежи и технологии промените са няколко пъти
по-бързи и непредсказуеми от преди. Промените са
единствените постоянни променливи в уравнението и за да
запазим нивото на националната сигурност, държавните
ръководители трябва да живеят с промените и да обновят
реакциите си по съответния начин. Предизвикателството към
държавата е постоянно да се адаптират в контекста на
националната сигурност. 3) Концепцията за многостранни
реалности. Една от централните характеристики на
постмодерния свят е мултиреалността. Многостранността на
реалностите се отнася до много реалности, които съществуват
едновременно, физически и виртуално.
5. Доказателство, че в геополитическия и геоикономическия
контекст на проблема, организациите и съюзите могат да са
основния стратегически вектор.
6. Доказване, че нито една държава не може сама да гарантира
сигурността си дори ако се осланя на местна милитаризация. За
малките страни най-важни са чуждите фактори. За да
гарантират сигурността си те трябва да имат предвид: мощните
съюзи и защитници (вмешателски национален модел на
сигурност) или балансирайки между интересите на различните
чужди сили (балансиран модел). Отношенията със страните в
периферията по принцип би осигурило сигурност и
информация чрез баланс на силите и най-малкото чрез военни
съюзи, където страните са задължени на взаимна защита срещу
агресия от трети страни.
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7. Демонстриране и доказване, че глобалните и регионалните
политики на всяка държава се определят от следните елементи
на стратегическата среда: 1) военно равновесие и ефективно
възпиране; 2) държави с отслабена власт или слаби държави; 3)
ескалация в напрежението между основните световни сили:
САЩ, Русия, Китай, и дори Европа – покачила се през
последните години; 4) ядрени заплахи. 5) слабост и уязвимост
на недържавните участници като терористични групи –
хибридна война; 6) гражданска война; 7) устойчивата слабост
на регионалните държави; 8) политическа стагнация при
разрешаване на конфликти; 9) миграционни и демографски
проблеми; 10) напрежение във вътрешната сфера. 11)
отслабеното състояние на световната икономика. 12) две
основни оръжия могат да променят всяка геополитика и НС на
държава в риск и извънредни ситуации и да допринасят за
баланс на сдържане: а) кибер-отбрана, която е в състояние да
порази жизненоважни цели на противника и способностите му,
като системи за ПВО, оръжия и системи за командване и
управление; б) атомна бомба, която позволява на страните да
атакуват от далечно разстояние. Това промени военното дело
завинаги. Страните могат да се нараняват една друга без да
губят войници. Беше показано, че към изучаването на феномена
на „националната сигурност“ има различни обяснителни
подходи в политическата наука. Като такъв той се
характеризира с разнообразие от теории, методи и нива на
анализ. Тези теории варират от класическа теория като
реализъм до структурна теория - идеализъм и неореалистични
теории. Основни за тези теории са концепциите като
възможност, мощ, защита, война, баланс на силите, регионални
взаимоотношения, сътрудничество и т.н. Това са основни
концепции на изучаваните школи.
8. Доказване, че рискът за националната сигурност на една
държава е продукт на националните компоненти, които зависят
един от друг и си влияят един на друг. Вероятността за промени
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9.

10.

11.

12.

или реформа на националната сигурност могат да зависят от
националните, исторически или културни условия, което би
могло да обезкуражи правителствата и лидерите да създадат
реформата в сферата за сигурност и обратно.
Демонстрация, че най-оптималният метод, с който да се обясни
феномена на националната сигурност трябва да се базира на
„големите пет сфери на национална устойчивост“: вътрешна,
външна, социо-икономическа сфера и сферите на сигурност и
предизвикателства за НС, за покриване на „опасни
комбинации“ за справяне с рисковете на националната
сигурност. По наше мнение „опасни комбинации“ за НС и
националната устойчивост са неразумното ниво на сферата на
сигурност и икономическата сфера. Ниско ниво на „опасни
комбинации“ е също така връзката със суперсила за национална
подкрепа. Вътрешните проблеми могат да намалят мотивацията
на населението, което може да намали националната
устойчивост.
Демонстрация, че колективната памет за участието в минали
травматични събития оказва влияние на хората и на държавата,
като стои в основата на реформата в сигурността: травматични
събития в миналото може да са пречка и може да имат влияние
върху процеса на реформиране на националната сигурност.
Предложение за
методологичен
пентаграмен
„модел
S.E.C.R.E.T” като един автентичен и оптимален модел за
надграждане на националната сигурност. Той се основава на
най-новите постижения на политическата наука и философия,
като е потвърден от нашето собствено изследване и
брейнсторминг, като валиден метод за укрепване на
националната сигурност в политическото поведение на
Република България и държавата Израел.
Доказване, че силата на малките държави се състои в
способността им да определят точното им позициониране и
важност, за да реализират максимално интересите си.
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13. Емпирично предложение: Израел трябва да развива
отношенията си с страни от външния кръг на Балканите:
Гърция, Кипър, Румъния, Черна Гора, Македония, Хърватия,
което включва разузнавателно сътрудничество, съвместна
военна подготовка и подобрени политически и икономически
отношения, чрез неформален „съюз на Балканите“. Това
означава минимално създаване на алианс на двустранно
сътрудничество, особено с Република България като „опорна
държава“ от Запад на Изток, за интересите на двете страни в
областта на националната сигурност.
14. За укрепване на българската система за сигурност е
препоръчително да се фокусира върху сътрудничеството между
България и Израел в тези сфери, където са открити големи
различия между двете страни, които варират над 30% според
резултатите от сравнителния аналаиз в тези три сфери: 1)
външна сфера: регионално пространство и международно
пространство; 2) Социално-икономическа сфера и 3) сфера за
сигурност. Необходимо е сътрудничество между България и
Израел. Двете държави трябва да подновят отношенията във
„външния кръг“ на периферията.
Основният научен проблем, който беше решен, произлиза от
неизбежната необходимост от осигуряване на научни изследвания и
специалисти по национална сигурност, които да работят с теориите за
оптималните елементи на национална устойчивост при бързо
променящи се световни фактори. Надеждата е да се създаде и надгради
оригиналната научна „парадигма за национална сигурност“, за да се
намалят бъдещите рискове за националната устойчивост на дадена
държава. Като резултат беше демонстрирана валидността на
оптималната „теория на средната школа“ относно сигурността, която се
счита за основна теория в контекста на темата за националната
сигурност на държавата. Както бе посочено, научният проблем беше
решен чрез създаване на нови начини и методи за разработване на нови
резултати за националната сигурност, чрез идентифициране и
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демонстриране на връзката между изследваните сфери, определени от
компонентите на националната устойчивост, от една страна, и
основните пречки за подобряване и надграждане нивото на
националната сигурност на държавата, от друга страна.
Благодарение на получените емпирични резултати ние
достигнахме до изчерпателен отговор на основния изследователски
въпрос, който е: Как да се справим с проблемите на националната
сигурност и как да създадем нова, иновативна и находчива позиция за
държавните, регионални и глобални интереси на държавата Израел и
Република България, която ще допринесе за подобряването и
укрепването на състоянието на националната сигурност и за
регионалното сътрудничество между двете държави в краткосрочен и
дългосрочния план (2020 – 2030 г.), изграден на основата на
бъдещатите прогнози за глобални промени.
Отчитайки изследвания научен опит и емпиричните данни,
извлечени от проучвания и научна литература, в края на
дисертационния труд са формулирани следните основни
заключения:
А) Сферата на националната сигурност и / или национален
компонент за устойчивост засягат всяка държава по различен начин.
Ние настояваме, че същностната характеристика на всеки компонент
на националната сигурност може да се изгради на основата на
следните три елемента: а) специален регионален статут и предимства
на държавата; б) ефективно използване на тези специални регионални
предимства и статут; в) причинно-следствената връзка между този
специален статус и поведението, изразено в следствие на неговото
ефективно използване.
Б) България е държава с уникално възприятие на ситуациите,
представляващи рискове или заплахи за сигурността – едното «око» е
загледано исторически към Западните Балкани, а другото - към
източните региони, като Русия, Украйна и Турция. България разбира
заплахите за националната сигурност, характеризирани от настоящата
среда на „динамични предизвикателства и промени“. Тези заплахи
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включват „асиметрични рискове“, държавата е в една от областите с
най-висока концентрация на рискове и заплахи в евроатлантическата
общност, включително нестабилност на региони, разположени в
близост до границите на страната. Резултатите от анкетата от 2017 г.
на WIN/GIA (The Worldwide Independent Network - Международната
асоциация на световната независима мрежа /Gallup International
Association) за Република България относно предпочитан съюзник са
както следва: 42% с Русия, 17% със САЩ, 4% със Франция.
Предпочитан съюзник в случай на военна заплаха от държавата
Израел с 68% е САЩ. Новият регионален ландшафт носи заедно с
това рискове за Израел: по-голяма несигурност по отношение на
поведението на лидерите на съседите на Израел, засилена
терористична активност, намалено израелско възпиране и нарастваща
регионална изолация, както и възникващи заплахи в Източното
Средиземноморие
и
продължаващото
иранско
ядрено
предизвикателство.
в) На основата на получените емпирични данни за България и
Израел потвърдихме предположението, според което настоящите
отношения между Израел и България са мотивационен фактор и за
двете, че трябва да се появи нова динамика на надграждане в
отношенията между България и Израел. Например възнамеряваме да
изградим по-силно сътрудничество в областта на сигурността.
България, Израел, Кипър, Гърция и Румъния трябва да създадат
регионална група за реагиране при криза, която ще засили
партньорството между тези страни в случаи на взаимни
предизвикателства пред сигурността и засилен миграционен натиск.
Целите за по-силно сътрудничество са на фона на глобални и
регионални събития за двете страни, които бяха представени от
елементи на стратегическата среда.
Според нас «периферният» съюз между България и Израел
представлява интерес и за двете страни: периферната идея е
концентрирана в страни, които са извън арабския регион, съседни на
Израел или граничещи с вражеска държава. Освен интереса за
засилване на прагматични елементи, които не принадлежат на
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арабския регион от израелска перспектива или на балканския регион
от българска гледна точка, отношенията с периферните държави като
цяло ще осигурят дивиденти за сигурност и разузнаване на Израел.
Това дава възможност за събиране на разузнавателна информация и
подобрява оперативната дейност.
Според оценката на автора, обосновката на периферната
стратегия съдържа цялостен поглед върху баланса на силите, а не
военен съюз във всяко отношение, при който страните са ангажирани
с взаимна защита срещу агресия от трета страна.
IV. ПРИНОСИ В ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД
Теоретичните обобщения, научни и научно-приложни
приноси и предложения на дисертационното изследване могат да
бъдат систематизирани по следния начин:
1.
На основата на систематизация на съществуващи
теоретични възгледи аргументирано е изведена като водеща
„Теорията на средната школа за националната сигурност”, която
представлява най-ефективен и оптимален начин за подобряване
състоянието на националната сигурност на държавата, тъй като е
необходимо всяка страна да изгради бъдеща национална устойчивост.
Въз основа на теорията е създаден методологичен пентаграмен модел
S.E.C.R.E.T, който задължително следва да бъде интердисциплинарен,
но и с пропорционално качество и количество компоненти на
националната сигурност, измерващи и отразяващи основните фактори
на националната устойчивост. Моделът представлява нова
концептуализация и възприемане на националната сигурност с цел да
се изгради регионално сътрудничество за сигурност между държавите.
2.
Въз основа на теоретичен анализ на съществуващите
възгледи, подходи и школи е предложена концептуална рамка с цел
по-ясно определяне обхвата на понятието „национална сигурност”,
която дава възможност за адекватното му възприемане – нито много
широко, нито много тясно. Основната критика на експанзивния
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подход е, че обхвата на понятието за национална сигурност не се
свежда само до осигуряване на „отбрана”, която е само една от
многото други „нужди”, които държавата следва да осигури на своите
граждани като здравеопазване, образование и високо качество на
живот. Но ако всяка дейност на правителствената арена е свързана с
националната сигурност, то този подход не позвалява да се формулира
необходимия фокус върху същностните характеристики на понятието
„национална сигурност”.
3.
Изследването дава научен принос за запълване на
теоретична празнина, отнасяща се до идеята, че историята на
държавата и опита от минали травматични събития са една от
основните пречки, които могат да повлияят на укрепването на
държавата и на националната устойчивост в бъдещото възприемане на
националната сигурност. Има предположение, че травматичните
събития, случили се в миналото, влияят на процеса на вземане на
решения в настоящето.
4.
Научно-методологическият
принос
към
новото
измерване на националната сигурност чрез оценка на националната
устойчивост може да бъде изразен и разпознат в пентаграмния модел
S.E.C.R.E.T., който включва триконцептуален слой от компоненти:
концепцията за екосистема, възприемането на промяната и
постоянната промяна и множеството реалности. Пентаграмният
модел S.E.C.R.E.T. представлява интегративен модел за укрепване и /
или промяна на състоянието на националната сигурност на държавата
и включва концептуализация на няколко пространства и фактори /
атрибути с цел създаване на нова концепция на сигурността чрез: 1)
средствата на нова ефективна политика; 2) използването на
инструментите на претеглената (скаларната) методология за
сравняване на потенциални сфери на националната сигурност с оглед
задълбочаване на регионалното сътрудничество между държавите в
областта на сигурността.
5.
Предожена е нова методология за определяне и
измерване на сферите на националната сигурност („големите пет
сфери“) в съответствие с глобалното, регионалното и местното
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пространство. Всяка сфера е оценена с различна тежест на факторите
по отношение на значението на сферата: 1) външната (регионална и
международна / глобална) сфера - 25%; 2) вътрешната сфера -20%; 3)
социално-икономическата сфера - 20%; 4) сферата за сигурност - 25%;
5) сферата на потенциални предизвикателства (заплахи и
възможности) - 10%. Въз основа на съществуващите параметри на
методологията са определени и измерени "фактори на национална
устойчивост", които биха подпомогнали изграждането на модела на
националната сигурност при оценка на средата за сигурност. Този
иновативен и водещ модел за прогнозиране и укрепване на
националната сигурност представлява оригинална техника (скала),
която може да се използва с цел укрепване на националната
устойчивост на държавата. Методът позвоява да бъдат
идентифицирани потенциални рискове и опасности, които
първоначално могат да бъдат възприети като възможности за успешно
справяне с бъдещето.
6.
На база на собствено емпирично проучване, обващащо
сериозен геополитически анализ, геоикономически анализ и
дългосрочен стратегически анализ на състоянието на националната
сигурност са идентифицирани геополитическите фактори за сигурност.
Те следва да се разглеждат във връзка с икономическите,
политическите, социалните, духовните и други аспекти на
националната сигурност. Това е правилният процес за разкриване на
възможности за развитие на реален потенциал, който ще доведе до
укрепване на системата за сигурност.
7.
Като практически принос на изследването може да се
определи формулираното конкретно предложение: Държавата
Израел да развива отношенията си със страни от външния кръг на
Балканите: Гърция, Кипър, Румъния, Черна Гора, Македония,
Хърватия, което включва разузнавателно сътрудничество, съвместна
военна подготовка и подобрени политически и икономически
отношения, чрез неформален „съюз на Балканите“. Това означава
минимално, създаване на алианс на двустранно сътрудничество,
особено с Република България като „опорна държава“ от Запад на
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Изток, за защита интересите на двете страни в областта на
националната сигурност. За укрепване на българската система за
сигурност е препоръчително да се фокусира върху сътрудничеството
между България и Израел в тези сфери, където са открити големи
различия между двете страни, които варират над 30% според
резултатите от сравнителния аналаиз в тези три сфери: 1) външна
сфера: регионално пространство и международно пространство; 2)
Социално-икономическа сфера и 3) сфера за сигурност. Необходимо е
сътрудничество между България и Израел да се обнови. Двете
държави трябва да подновят отношенията във „външния кръг“ на
периферията.
Научно-теоретическото значение на изследването се изразява
в: систематизиране на научните подходи, отнасящи се до феномена на
националната сигурност; натрупване на достатъчна теоретична и
емпирична основа с цел изграждане и разработване на иновативен
политически подход в областта на насърчаването и засилването на
националната сигурност; изясняване на най-новите перспективи в
развитието на политическата наука в укрепването на сферите на
устойчивост на националната сигурност.
Научно-практическата стойност на настоящото изследване се
състои в решаването на емпиричния въпрос, а именно формулирането
на конкретни перспективи за сътрудничество между Р България и
държавата Израел в областите, в които са открити големи различия
между двете страни. Установено е, че сътрудничеството между двете
страни трябва да се подобри когато най-големите различия в сферите
на пентаграмния модел на националната сигурност са над 30%. Това
са: 1) Външната сфера: регионално пространство и международно
пространство; 2) Социално-икономическата сфера; 3) Сферата за
сигурност. Необходимо е бъдещо сътрудничество между България и
Израел, като двете държави трябва да подновят отношенията във
„външния кръг“ на своята периферия.
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Учебно-методическото значение се състои в това, че се
допълват знанията по въпроси, адресирани към политиките за
сигурност на Р България и държавата Израел и страните от
Балканския регион. Научно-теоретическите разработки и изводи от
изследванията могат да бъдат използвани в учебния процес в
системата на висшето образование, в курсове по национална
сигурност, политология, международни отношения и др.
Тенденции в бъдещи научни изследвания. Относно настоящото
дисертационно изследване, силно се препоръчват три посоки на понататъшно проучване, които се отнасят до пренебрегнати полета от
досегашните проучвания по темата:
1.
Въздействието на природните бедствия върху
националната сигурност и оценките на страните. Инцидентът във
Фукушима осветли не само потенциала на причинна верига от
събития - от земетресение през цунами до ядрена криза, но и
глобалното въздействие на тези събития, например, върху
международния транспорт и безопасността на храните (Европейската
комисия, 2011 г.)
2.
Решенията и разбирането на ръководствата на
източноевропейските държави след падането на Берлинската стена
през 1989 г. относно устойчивостта на държавата в областта на
националната сигурност.
3.
Ефектът от кибератаки, фалшиви новини и т.н. върху
състоянието на националната сигурност в Европа и Близкия Изток и в
световен мащаб, и въздействието на тези рискове върху развитието на
концепциите за национална сигурност.
V. ПУБЛИКАЦИИ, СВЪРЗАНИ С ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД
Публикациите на автора могат да се видят на адрес:
https://ibn.idsi.md/en/author_articles/45855
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1. Rub, J. Once a criminal, always a criminal? The challenge: coping
with recidivisms as a part of National Security. [Веднъж
престъпник – винаги престъпник? Предизвикателството: да се
справим с рецидивизма като част от националната сигурност].
2. Rub, J. First Samurai is pull: the threat of trial operation,
exploitation potential legal power to achieve goals [Първият
самурай е привличането: заплахата от съдебен процес,
експлоатация на потенциална правна сила за постигане на
целите].
3. Rub, J. Evil has never left us, it seems. So there is no need for it to
return. It is here, it is now, and it is since hidden in the human
historical memory. [Изглежда злото никога не ни е напускало.
Затова няма нужда да се връща. То е тук и сега, и следователно
е скрито в човешката историческа памет.]
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