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Резюме: Без да анализираме понятието
„държава“ от политологическа гледна точка,
за целите на нашето изследване ние я разглеждаме като добре структурирана и организирана
сложна система. Ако без претенции за изчерпателност се спрем на една от може би най-универсалните и съдържателни дефиниции на това понятие, то системата като множество от
взаимосвързани, взаимодействащи и/или взаимозависими елементи, които образуват едно цяло“, дава на изследователите свобода за нейната прагматична интерпретация в областта на
сигурността.
От теоретична гледна точка, а и от практиката е ясно, че за успешното и ефективно реализиране на протичащите информационните процеси в дадена система, основна предпоставка за

постигане на предварително заложените цели се
явява осигуряването на информационно предимство. За постигането на такова предимство от
съществено значение се явяват дейностите по
придобиването, обработката, съхранението и релевантното разпространение на информацията.
Информационното предимство се явява крайъгълен камък за реализирането и успешното
функциониране на всяка една система за управление на информационни процеси за ранно предупреждение, наблюдение и противодействие на
моделите за ненасилствена смяна на политически режими. Този факт е залегнал и в основата
на нашето изследване.
Ключови думи: информационно предимство,
фалшиви новини, цветни революции, постцветни
революции.

A SYSTEM FOR MANAGING INFORMATION
PROCESSES FOR EARLY WARNING, OBSERVATION
AND COUNTERACTION TO THE MODELS OF
NON-VIOLENT CHANGE OF POLITICAL REGIMES

Prof. Dsc. Stoyan Denchev

Abstract: Without analyzing the concept of a ‘state’
from a political point of view and for the purposes
of our research, we see it as a well-structured and
an organized complex system. If we look at one of
perhaps the most universal and meaningful definitions of this concept without claims of exhaustiveness, then the system, as a ‘set of interconnected,
interacting and / or interdependent elements that
form a whole’, gives researchers the freedom to interpret it pragmatically in the field of security.
Both in theory and in practice it is clear that for the
effective work of information processes within any
system a major prerequisite for achieving the set
Новите цветове на „цветните
революции“
През последните години, без оглед на спецификата на отделните географски региони в света
зачестиха заплахите от вътрешни антиконституционни действия и „меки“ или брутални външни
атаки. По същество тези атаки целят както дестабилизирането на държавите-цели, така и фор-

PhD student Steliana Ĭordanova
goals is the provision of information advantage. To
achieve such advantage, it is of utmost importance
to ensure the acquisition, processing, storing and
relevant dissemination of information.
Information advantage is a milestone for the realization and successful functioning of any system for
managing information processes for early warning, observation and counteraction to the models
of non-violent change of political regimes. this is at
the heart of our research.
Key words: information advantage, fake news, color revolutions, post-color revolutions
мално ненасилствена смяна на политическите режими в тях. Обстоятелства от подобно естество
безспорно пораждат необходимостта от изграждането на система за управление на информационни
процеси за ранно предупреждение, наблюдение,
противодействие и навременно откриване както
на вътрешни деструктивни действия, така и на
външни, неоторизирани намеси в политическата,
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икономическата и социална детерминанта на тези държави.
Обществено-икономическите и политически
сътресения, на които станахме свидетели през
втората половина на ХХ век дадоха началото на
нови социални технологии, т. нар. цветни революции. Процеси, които на пръв поглед изглеждат спонтанни и ненасилствени, но разгледани
отново след задълбочен анализ на технологията
на реализацията им, ясно могат да бъдат откроени
добре планираният и прецизно режисираният им
и изпълнен сценарий.
Наситените с такива сътресения последни години на ХХ век и началните години от ХХI век,
покриващи обширни територии от Северна Африка, Латинска Америка, Азия и някои постсъветски републики (вкл. Украйна) могат да бъдат
определени като десетилетия в рамките на които попълзновенията на „дълбоката държава“ добиха реални практически измерения в нейните
„успешни“ опити за реализация на класически
„цветни революции“.
Постцветни революции
Ако до неотдавна бяхме свикнали да „наблюдаваме“ цветните революции като процеси, скрили се зад оправданието, че се основават на международното хуманитарно право и на борбата за
запазване на суверенитета на държавите -цели, то
разтърсилите международната политическа сцена събития в последните месеци на предишната и
началото на тази година в Латинска Америка (Венецуела, Еквадор), основателно претендират да
бъдат наречени „нов“ етап от развитието на цветните революции, идващи като естествено тяхно
продължение. Това са така наречените постцветни революции, които водят до пълното нарушаване на международното хуманитарно право и пълното унищожение на принципа на суверенитета.
Фалшиви новини
Обществата в съвременните държави са изправени пред предизвикателства, които в наши дни придобиват все по-големи размери. Тези
предизвикателства поставят на преден план идеята държавите да се защитават и отбраняват от разрушителното въздействие, което оказва създаването и разпространението на фалшиви новини.
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По своята същност фалшивите новини представляват разпространение на умишлено невярна
информация, претендираща за достоверност, която
умело поразява емоционалната природа у човека.
Нерядко фалшивите новини биват удобно използвани като фактор, отвличащ общественото
внимание от съществено наболял социален, икономически или политически проблем, но също
така могат да бъдат използвани и за всяване на
паника сред населението и подтикването му към
протестни и бунтовнически действия.
Като се вземат предвид и новите възможности, предоставяни от експлозивното развитие
и тоталната доминация на информационните и
комуникационните технологии в сферата на общественото развитие, използването на фалшивите новини за реализация на политически и икономически цели, се превръща в изключително
мощен инструмент за влияние и формиране на
неадекватно обществено мнение и поведение.
В тази връзка фалшивите новини се явяват
съществено предизвикателство пред запазване на
стабилността във всяка една държава, а решаването на това предизвикателство е въпрос на национална сигурност. Известно е, че добрата информираност в страната е в пряка връзка с реалните
й възможностите да се защитава и отбранява. Този проблем, разбира се, от своя страна поражда
безспорната необходимост да бъде решаван посредством изграждане на система от методи и технологии за противодействие, която да бъде контролирана професионално на държавно ниво.
В настоящото изследване се предлага концептуален модел на система за ранно предупреждение, наблюдение и противодействие на опити
за ненасилствена смяна на политически режими
в т.н. държави-цели. Задълбочено се анализират
структурните и функционални характеристики на
модела.
Световният опит в това отношение, на базата на ноторните примери от Северна Африка, Латинска Америка, Близкия изток, и част от бившите съветски републики, показват, че липсата на
подготовка за посрещане на такива предизвикателства се явява фатална за извършващите се неконституционни метежи и „ненасилствена“ смяна
на политическите режими в тези страни.

В много от тези случаи обаче горните процеси са придружени с даване на невинни жертви,
без пряко участие на вътрешни-военни или чужди, окупационни сили.
Заключение
В предложената система, в резултат на извършените изследвания и проведен PEST - анализ, са
определени и изследвани критичните фактори, от
които зависи запазването или промяната на политическите режими. На тази основа чрез модели
на различни виртуални въздействия се дефинират
принципите на поведение, както и техните технологични взаимодействия с критичните обществени структури, които оказват влияние за запазването или промяната на обстановката в дадена
държава-цел.
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