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"Управлявайки... не бива да губиш квадратното в кръглото,   кръглото - в 
квадратното, корена в клоните, а клоните - в корена." 

Джугъ Лян 

 

Преди казваха, че първите седем години са най-важни. Днес вече знаем, че 
първите седем, всъщност са първите пет. Това е фундаменталният период, в 
който децата развиват своят ум и емоционалност. Сега, когато ние сме на прага 
на една много активна предучилищна и училищна възраст от членството си в 
ЕС, е време да направим своята равносметка и да преценим как ще продължим 
нашето “образование” от тук нататък, в каква посока ще се развиваме и каква 
цена ще платим, за да съумеем да намерим нашия чин в огромната 
геополитическа класна стая. 

За да бъде България отличен, а не посредствен ученик, избутан в ъгъла на 
стаята, страдащ от средно качество на живот, слабо икономическо развитие, от 
пълна деиндустриализация и деинтелектуализация, е необходимо постигането 
на пълноправно и пълноценно членство в ЕС. В противен случай България е на 
път да се превърне в  коридорна територия с обслужващи функции, населявана 
от спасяващи се поединично индивиди. 
В голяма степен това предизвикателство стои именно пред  българската система 
за национална сигурност и изправянето пред него ще предопредели бъдещата 
роля на България в сигурността на Европа. 
 



България трябва да стане част от консолидираното и интегрирано европейско 
пространство на свобода, сигурност и правосъдие. Разбира се, страната трябва 
да даде верен отговор в изграждането на европейски отбранителни способности 
и засилване на капацитета на ЕС в участието на мисии за поддържане, 
изграждане и укрепване на мира. Заедно с това и може би като водеща задача е 
България да намери своето място в истинската сила на ЕС в съвременната среда 
за сигурност. А тази сила е т.нар. „мека” сила (soft power), трансформираща се 
все повече в главна съставляваща на т.нар. „умна” сила (smart power). Ето какво 
точно означава това: 

 
1. Това означава инвестиции в качеството на управление на системата за 
национална сигурност, в качеството на човешкия потенциал, в качеството на 
образованието, в качеството на здравеопазването, в качеството на околната 
среда. Подобна политика събира, а не изважда, умножава, а не дели, интегрира, 
а не диференцира. 

 
2.  Това означава инвестиции в сигурността на отделния гражданин и в 
сигурността на обществото – при бедствия, аварии, катастрофи, епидемии и 
други извънредни ситуации, последствията от които лесно могат да прелеят от 
България в останалите части на Европа. Само така ще бъде постигнато 
национално по съдържание и европейско по форма интегративно единство 
между сигурността на гражданина и гражданската сигурност. 

 
3. Това означава инвестиции във вътрешната сигурност – за противодействие 
срещу всички форми на престъпността и срещу възможни актове на насилие и 
тероризъм; за сигурни граници, защото българските граници са европейски 
граници и това, което премине през тях навлиза и нахлува не само в България, 
но и в Европа; за мотивирани и сигурни в бъдещето си военни служители – 
защото сигурността е химера там, където няма експерти да я създадат. 

 
4. Това означава инвестиции в бъдещето на България – младите, патриотични, 
искащи да живеят в Родината си българи. Те мечтаят за нищо повече от 
възможности за развитие, стабилно настояще и сигурно бъдеще. 
Усъвършенстане на нормативните актове в подкрепа на младите майки, както и 
леки корекции в ин-витро програмите са само първите, но основополагащи 
стъпки към борбата с демографската криза у нас. Защото ние знаем a priori, че 
първа функция на сигурността е да обезоръжава страховете.  

Тези няколко типа целенасочени инвестиции са инвестиции в меката (soft), а 
значи и в умната (smart) демокрация; в меката, а значи и в умната сигурност; в 
меката, а значи и умната политика; в меката, а значи и в умната европейскост на 
българското общество. С такова европейско поведение България ще умножава 
европейската сигурност и ще допринася за „повече Европа” в европейската 
сигурност, за „повече Европа“ в европейската отбрана, за „повече Европа“ в 
европейската външна политика. 

 


