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Концептуалната власт

Ако проблемите на местната, регионалната и държавната 
власт се явяват предмет на изследвания, то наддържавните 
нива на управление на обществата са все още недостатъчно 
дълбоко системно изучени и разгледани в научната литера-
тура. Властта в нейното общофилософско разбиране се раз-
глежда като способност и възможност на социалния субект 
да осъществява своята воля, използвайки различни ресурси 
и технологии (авторитет, сила, традиции, закон, техники за 
манипулиране на съзнанието и т.н.). В този смисъл същността 
на концептуалната власт се явяват отношенията на ръковод-
ство, подчинение и натрупване на информация с мирогледен 
характер, позволяващи да се предвиди общия ход на развитие 
на процесите в обществото и в отделните му социални групи. 
При това, отсъствието на собствена концепция и цели за раз-
витие в държавата, не означават липса на концептуална власт, 
а че тя се управлява по чужда, натрапена отвън концепция.

Концептуалната власт е власт на хора и концепции, 
способни да пораждат в обществото социални процеси, об-
хващащи живота на обществото в продължение на много 
поколения. Неразбирането и недооценяването на кон-
цептуалната власт, води до загуба на собственни иден-
тичност, култура и национално самосъзнание. Следова-
телно е необходимо да изследваме системата и методите 
на концептуалната власт, за да можем да се съхраним като 
държава в епохата на глобализма.

Концептуалната власт, наред с законодателната, из-
пълнителната и съдебната притежава ред същественни 
особенности: формира вектора на целите на управлението 
на обществото, формулира концепцията на социалното уп-
равление, основава се на принципа на автократичността и 
скритостта, съзнателно избягва публичността и демокра-
тичните процедури.



6

Понятието власт и понятието управление са неразрив-
но свързани. Счита се, че когато някой управлява, той при-
тежава власт. Тоест управлението, като социален процес 
поражда по естествен начин власт. 

Власт – това е реализираната на практика способ-
ност на субекта (социална група, организация) за соци-
ално управление1.

Управлението е непрекъснат процес на поставяне на 
цели, определяне на начините за постигането им (концеп-
ции) и практическо реализиране на тези концепции на уп-
равлене за достигане на поставените цели.

В качеството си на методологическа основа се прилага 
„Достатъчно обща теория на управлението“ (ДОТУ)2, раз-
работена от авторски колектив от факултета по приложна 
математика за процесите на управление при Санкт-Петер-
бургския държавен университет, под ръководството на 
член-кореспондента на Академията на Науките на СССР и 
Академията на Науките на Руската Федерация Владимир 
Иванович Зубов (1930–2000г.)3.

Методологията на ДОТУ се изразява накратко в следни-
те положения:

1.  Процесът на управление (самоуправление) има след-
ните съставящи го компоненти:

–  субект на управление (този, който управлява);
1  Ефимов В.А., Солонько И.В. Основы эффективного управления: 
краткий курс лекций. Учебное пособие, СПбГУ, издание второе сте-
реотипное. – СПб.: СОЛО, 2008. – С. 26.
2  Виж: Достаточно общая теория управления. Постановочные мате-
риалы учебного курса факультета прикладной математики – про-
цессов управления Санкт-Петербургского государственного универ-
ситета (1997–2003 гг.) – СПб., 2003.; Новосибирск, 2007.
3  Виж: Зубов В.И. Лекции по теории управления. – М., Наука, 1975.; Зу-
бов В.И. Апокалипсис. Завет ушедших поколений. – Л. – СПб.: Мобиль-
ность плюс, 1993.; Зубов В.И. Процессы управления и устойчивость. 
– СПб.: НИИ Химии СПбГУ, 1999. и др.
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–  обект на управление (това, което се управлява);
–  прави връзки (от субекта към обекта);
–  обратни връзки (от обекта към субекта);
–  външна среда (съвкупността от всички външни 

фактори, оказващи въздействие върху процеса на 
управление);

2.  В болшинството от случаите компонентите на про-
цеса на управление образуват затворена система, по-
казана на рис.1:

 
Рис.1 Затворена система на управление.

3.  Всеки процес в обществото може да се интерпретира 
като процес на управление или самоуправление с по-
мощта на деветте основни категории в ДОТУ:

–  вектор на целите на управлението (подреден по 
приоритет списък на целите, изразени в конкрет-
ни контролни параметри);
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–  вектор на текущото състояние ( описание на ре-
алното състояние на обекта, изразено също в кон-
тролни параметри);

–  вектор на грешката ( логическа разлика между 
вектора на целите и вектора на състоянието);

–  вектор на управляващото въздействие (средства-
та за достигане на вектора на целите);

–  цялостна концепция на управление ( начина за 
постигане на вектора на целите);

–  структурен начин на управление;
–  безструктурен начин на управление;
–  пълна функция на управлението (ПФУ);
–  балансировъчен режим или маневри.

4.  Управлението на който и да е процес става по пълна 
функция на управление, състояща се от седем ета-
па:

1. Откриване и различаване на фактора на средата (про-
блема), който предизвиква субективната ни намеса – нужда 
от управление

2.  Формиране на навици (стереотипи) за разпознаване 
на този фактор в бъдеще и разпространяването им в 
културата на обществото.

3.  Целеполагане или формиране на вектор на целите 
спрямо фактора на средата и внедряването му в об-
щия вектор на целите.

4.  Формиране на цялостна концепция на управление и 
частни концепции на управление, по отношение на 
всяка от целите в състава на вектора на целите ( т.е. 
целеви функции на управление, образуващи в цялост 
генерална концепция). Това формиране става на база 
на решаването на задачата за устойчивост в смисъл 
на предсказуемост на поведението на обекта (проце-
са) под въздействие на: външната среда, собствените 
му изменения, управлението му;
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5.  Внедряване на генералната концепция на управле-
ние в живота – организиране на нови или реоргани-
зиране на стари управляващи структури, носещи в 
себе си целевите функции на управление;

6.  Контрол (наблюдение) за дейността на структури-
те в процеса на управление, осъществяван от тях, а 
също и координация на взаимодействието по между 
им.

7.  Ликвидация на съществуващите структури в случай 
на необходимост или поддържането им в работоспо-
собност до следващо използване.

Разглеждайки управлението на обществото от тези 
позиции, под концепция на управление (и самоупра-
вление) се разбира съвкупността от обществени идеи, 
в които са отразени методите, целите и средствата за 
достигането им. Концепцията, като правило се състои от 
множество частни концепции: икономическа, военна, на 
здравеопазването, екологическа и др.

Общественната власт, като реализираната на практика 
способност за управление, се явява сложно явление, в със-
тава на което влизат субекти и обекти на властта, а също 
основания и ресурси на властта.

Субектите на властта са носителите на властта, те са 
активните участници на процеса, от които излизат упра-
вляващите сигнали, заповеди, разпореждания, указания 
и препоръки. При това властта може да има много нива, в 
които субектите могат едновременно да се явяват и обек-
ти във висшестоящите нива на властта. Субектът да става 
обект, а обектът – субект.

Обекти на властта са явления, предмети, процеси, ор-
ганизации, учреждения, население, към което е насочено 
управляващо въздействие от субект на властта.

Под основа или основание за власт се разбират из-
точниците, на които се опират и на които се държи да-
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дената власт. Те се явяват средствата и инструментите, 
които се използват за въздействие върху обектите на 
властта, с цел достигане на желаемите резултати. Към 
тях се отнаасят:

–  Груба сила;
–  Богатство (притежаване на ресурси);
–  Заемано положение (статус);
–  Осведоменост ( владеене на информация);
–  Професионална квалификация (владеене на ме-

тодология);
Тоест базовите инструменти на властта са насилието, 

богатството и знанието. Последното е най-ефективния ин-
струмент на властта.

Ресурсите на властта са – възможности, източници, 
средства, потенциал, които могат да бъдат успешно прило-
жени на практика за решения на задачите или достигане на 
целите.

Ресурси биват и чувствата на хората – религиозни и на-
ционални. Съвременната политология различава следните 
типове ресурси на властта:

–  Утилитарни ресурси – материални и социални 
блага.

–  Принудителни или силови ресурси – администра-
тивни наказания, оръжия, институти за физиче-
ско принуждение и специално подготвени за това 
хора.

–  Нормативни ресурси. Средства за въздействие 
върху вътрешния свят, ценностната система и по-
ведението на човека.

–  Икономически ресурси – материални ценности, 
пари, техника, енергоносители, земя, полезни из-
копаеми и т.н.;

–  Социални ресурси – способност за повишение или 
понижение на социалния статус – длъжност, прес-
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тиж, образование, медицинско обслужване, соци-
ално осигуряване и т.н.;

–  Културно-информационни ресурси – знания и ин-
формация и тяхното получаване и разпростране-
ние, институти за наука и образование, средства 
за масова информация и др.

–  Демографски ресурси – хора. Личността може да 
бъде ресурс на властта само, когато я използват 
като средство за реализиране на чужда воля.

Всички ресурси се използват от властта ефективно и 
комплескно.

Наполеон Бонапарт е казал, „Да управляваш, означава 
да предвиждаш!“. Това разкрива най-важната характерис-
тика на властта като способност за прогнозиране на по-
следствията от приетите властни решения и екстраполира-
не на посоки на развитие.

От гледна точка на ДОТУ, държавната власт е система за 
структурно управление на обществото на основата на про-
фесионализма, в съответствие с нормите на действащото 
конституционно и международно право.
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Концептуалната власт и нейното взаимодействие с 
цивилизационните процеси

Античният историк Плутарх4, който също така е бил 
върховен жрец на Делфийския оракул в храма на Аполон е 
казвал: „Ти управляваш, но и теб те управляват.“ С това той 
обръща внимание на сложния феномен на властта, която се 
проявява в различни форми и на много нива.

Описвайки наддържавната власт, много изследователи 
я наричат с различни имена – скрита сила, световно задку-
лисие, мека сила (soft power), дълбока държава (deep state). 
Днес тази сила въплъщава в себе си стратегията на глоба-
лизацията.

Н.Н.Беклемишов5 в своята книга „Незримата империя“ 
през 1914 г одина пише:“ Те не само са свързани по между 
си с приятелски отношения, но и така са се сплотили с род-
ствени връзки, общи изгоди и делови интереси, че е нужно 
съвсем малко въображение, за да се види сплотеността на 
тази група, синдикат, династия или империя.“.

Големите транснационални корпорации (ТНК) не само 
са станали субекти в глобалната политика, но и по своето 
влияние превъзхождат държавната власт на много прави-
телства. Днес все повече не човешките, а именно корпо-
ративните интереси определят политическата реалност. 
Всяка ТНК е подчинена на тесен властови кръг, а зад аб-
стракцията „корпоративни интереси“ се крият конкретни-
те цели на концептуалната власт.

Привържениците на теорията на заговора обясняват 
феномена на глобалното управление изключително с ма-
сонските структури, акцентирайки основно на тайните 

4  Виж: Плутарх Избранные жизнеописания: В 2 т. – Т.1–2. – М.: Правда, 
1990.
5  Виж: Беклемишев Н. Н. «Незримая Империя» и современное пони-
мание надгосударственного управления. СПб.: СЗ Ф ИНЭС, 1998.
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действия на всепроникващата им агентура. Обаче, при по-
дълбоко и системно изследване се разбира, че зад такива 
подобни структури (като Комитет 300) стои феномена на 
концептуалната власт, който не е свързан с преходността 
и формите им. За концептуалната власт тези организации, 
формални и неформални обединения са нищо повече от 
удобен инструмент за осъществяване на своите скрити от 
обществото замисли. Ефективността и устойчивостта на 
този властови социален институт, се състои именно в спо-
собността леко да си сменя формата, съобразно конкрет-
ните жизнени, социално-исторически и други условия. При 
това без да променя същността на дейността си, която е 
концентрирана в концепцията за глобализация. 

Властния елит и масонството в болшинство от случаите 
не са синоними, понеже голяма част от масонските ордено-
ви структури са само изпълнителни структури на концеп-
туалната власт, т.е. нейна периферия.

В. А. Лисичкин и Л. А. Шелепин6 смятат,че „в днешно 
време е създадена световна пирамида на властта – сложна 
глобална система на управление. На върха на тази пирами-
да се намира мрежова структура, която изпълнява функци-
ите на световно правителство. Тя не съвпада с формална-
та власт и стои над президента на САЩ. Хората, влизащи 
в тази негласна структура и и осъществяващи сенчестата 
власт, в частност информационните и финансови олигарси, 
са свързани помежду си с неформални връзки, и от тях ос-
новно зависи съдбата на цивилизацията.

Центрове на глобалното управление са не само легал-
ните (държавни и международни) институти и учережде-
ния, но и неправителствените латентни и тайни институ-
ти-функции. Неразривната им дейност се разпространява 
върху двата взаимосвързани аспекта на глобалното упра-
6  Лисичкин В. А., Шелепин Л. А. Глобальная империя Зла. – М.: Крым-
ский мост – 9Д, 2001. – С. 130.
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вление – цивилизационен и геополитически (геоикономи-
чески).

Според В.Б.Павлиенко7 субект на глобалното управле-
ние се явява глобалния световен елит като продукт от ин-
теграцията на британската и континентално-европейската 
аристократия с политици и делови елити от „Глобалния 
център“ и други западни и незападни държави.

Реалната политическа власт принадлежи на сенчес-
та недържавна сила, а отговорно пред населението е 
изгубилото властта си национално правителство. То не 
се контролира вече от обществото, което го е избрало. 
Между националната държава и националното общество 
възниква посредник – това са изпълнителните структури 
на концептуалната власт (с всичките ѝ изпълнители – ТНК 
и масонски ордени). От тях зависи както идването на този 
или онзи политик на власт, така и качеството на живота на 
обществото като цяло. В полза на този невидим посредник 
националната държава и общество се отказват от правото 
си на власт8.

ТНК се специализират основно във външно икономиче-
ски натиск, а масонските структури скрито лобират за по-
литически интереси вътре в националните правителства.

Координацията на дейността на националните прави-
телства, на всевъзможните масонски ордени и ТНК за це-
лите на конкретните сценарии за глобализация – в това се 
изразява функцията на концептуалната власт.
7  Виж: Павленко В. Б. Глобальное управление: генезис, периодизация, 
структуры. – М.: Изд. ИСПРАН, 2006; Павленко В. Б. Кризис глобаль-
ного управления и попытки его разрешения за счет России. – М.: Изд. 
ИСПРАН, 2005.; Павленко В. Б. Глобальные проекты: теория и прак-
тика. Исторический и современный аспекты. – М.: Изд. «РАУ Универ-
ситет», 2007.
8  Анненков В. И., Лаптев В. Б., Сергеев Н. А. Национальная безопаснос-
ть России (геополитические и военно-политические аспекты). – М.: 
Дипломатическая академия МИД РФ, 2005. – С. 258–259
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А.С.Панарин9 пише: „С усилията на глобалистите, въ-
преки либералната им риторика, се създава свят на ико-
номически и политически монополизъм, в който нормал-
ното съревнование и партньорство са подменени от раса 
на недосегаеми господари („златен милиард“) и безправ-
на периферия. Съвременния елит представлява нещо 
като закрит международен клуб със своя корпоративна 
етика,нямаща нищо общо с обикновенната гражданска и 
политическа етика, задължаваща служене на своята стра-
на, народ и държава. И доколкото това едва ли ще се харе-
са на народа, то идеологията на съвременния глобализъм 
неизбежно включва някакъв скрит подтекст, някаква езо-
терика напомняща старите гностически секти. Глобални-
ят гносис има двойно дъно. Външната му страна отразява 
всички щампи на епохата ни – прогрес, всеобщо благоден-
ствие, права на човека. Вътрешната страна, изразявана с 
тайния език на елита, е понятна само на посветените и ако 
се разкрие наяве, би помела съзнанието на обикновения 
човек.“

Дейвид Рокфелер в своето откровение през юни 1991г 
на заседанието на Билдербергския клуб казва: „ Ние сме 
много признателни на ръководителите на средствата за 
масова информация и големите списания, които по-рано 
участваха в нашите срещи, за това че те в продължение на 
40 години съблюдаваха пределна внимателност при осве-
тяването на нашата дейност. Фактически, в противен слу-
чай ние просто не бихме могли, в продължение на всичките 
тези години, да осъществим нашите проекти, ако върху нас 
беше съсредоточено вниманието на общественото мнение. 
Но днес света е по-съвършен и по-предразположен към съз-
даването на единно световно правителство... Свръх-нацио-
налната власт на националните елити и световни банкери 

9  Панарин А.С. Агенты глобализма. – М., 2003. – С. 7.
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е за предпочитане пред правото на народите на самоопре-
деление, което следвахме през вековете.“10

Световното правителство изкуствено ограничава броя 
на хората и страните, които имат право на лидерско учас-
тие в глобализационните процеси. Останалите страни се 
разглеждат като източник на суровинни ресурси.

Съгласно определението от Концепцията за общест-
вена безопасност11, концептуалната власт осъществява 
функционирането на обществото по пълна функция на 
управление. Тя разпознава факторите на въздействие 
върху обществото, формира свои вектори на целите и 
концепции на управление и достигане на целите. Тази 
власт е автократична по своята природа и игнорира де-
мократичните процедури в обществото, което не при-
знава автокрацията ѝ.

Концептуалната власт- това е власт на хора, спо-
собни да пораждат в обществото социални процеси, 
обхващащи живота на обществото в продължение на 
многонпоколения и протичащи съгласно разработена 
концепция.

Всяка власт се основава на господстващото мнение, т.е. 
на идея, която то осъзнава в себе си. Начините за осъзнава-
нето на такава идея зависят от споделяната единна пози-
ция от болшинството в социума. Тя определя възгледите на 
индивида за собствена история, настояще и бъдеще. Затова 
концептуалната власт е още – власт на концепция за на-
10  Рокфеллер Д. Выступление на заседании Бильдербергского клуба 
в июне 1991 года / [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://
www.anti-glob.ru/st/geopol.htm.
11  Виж: Концепция общественной безопасности // Журнал «Бизнес 
и учет в России». – 1994. – ? 5–6. – С. 2- 47; Концепция общественной 
безопасности // Журнал «Национальная безопасность и геополити-
ка России». − 1999. – ? 9; «Краткий курс…» Концепция общественной 
безопасности / [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://dotu.
ru/2004/03/06/20040306-kr_kurs/ и др.
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чин на живот (замисъл и система от идеи) над масовото 
обществено съзнание. По този начин тя е двуяко явление: 
от една страна това е власт на концептуално властни хора, 
а от друга, това е власт на конкретна концепция (система от 
идеи), с доминиращо влияние върху обществото. Тази власт 
аккумулира в себе си информация от мирогледно ниво, поз-
воляващо да се види общия ход и тенденциите на разви-
тие, и на тази основа да формира концепция за достигане 
на целите. При това, отсъствието у страната на собствена 
концепция за развитие, не означава липсата на такава, а уп-
равление по чужда наложена ѝ външно концепция.

Традиционно се разглеждат само три клона на властта 
– законодателна, изпълнителна и съдебна. Обаче законо-
дателната база е отражение на определени политически 
идейни позици и следователно се формира в съответствие 
с някаква концепция за целите за развитие на обществото. 
Следователно, освен познатите три съществуват още два 
вида власти – концептуална и идеологическа.

Институтът на концептуалната власт се заражда още в 
първобитното общество във вид на шамано-старейшински 
структури, устойчиво съществуващи при смяна на поко-
ленията. В езическите времена шаманството се трансфор-
мирало в жречество, а старейшинството – в елит, който е 
социалната база на структурите на държавното управле-
ние. С изчезване на езичеството концептуалната власт се 
отказва от открити на показ структури, изменя формата 
си на съществуване и въздействие върху обществото. При 
това жречеството ерозирало до знахарство се разтваря във 
елита (без да принадлежи към него, понеже нивото на раз-
бирането за нещата в света на концептуалната власт са над 
елитарността), но запазва доминиращата си роля във функ-
циите на управление на обществото.

Елит – това са най-видните представители на коя да 
е част от обществото или върхушката на господстващата 
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класа. Властването на съвремения елит напомня повече 
аристокрация отколкото демокрация. 

Аристокрацията е форма на държавно управление, при 
която властта принадлежи на привилегирована социална 
група, имаша тенденция към превръщането си в затворено 
съсловие.

В обществата със силна религиозна вяра, винаги въз-
никва църковна (жреческа) аристокрация. Аристокраци-
ята заема доминираща позиция в общественото развитие, 
притежава огромна социална сила, владее историческата 
инициатива, притежава еталонен морален облик, начин на 
живот и ценностна система. Най-мощната и опасна аристо-
крация е тази, която в продължение на цели столетия нала-
га на обществото своя начин на мислене и предразсъдъци.

Разглеждайки информационното влияние на СМИ, пе-
чата и интернет върху обществото, особено важно е а пра-
вим разлика между власт на идеологиите и концептуалната 
власт. Първата е само „етикет, рекламна опаковка“, която при 
необходимост се сменя. Без значение от идеологията – капи-
тализъм, феодализъм, социализъм – по своята същност кон-
цепцията на управление на тълпо-елитарното общество си 
остава неизменна. Отначало аристокрация, след това буржо-
азия, а още по-късно партокрация, но всички те са били на 
върха на социалната тълпо-елитарна пирамида претендира-
щи за статуса на „елит“ на обществото. В основата на пира-
мидата названията се менят, но същността на живота им не 
се променя – те остават да са слуги на „елита“ и да го снабдя-
ват с благата от труда си, докато сами тънат в нищета. 

Тълпата е сбор от хора, живееща според предания (све-
щенни писания, идеологически митове) и разсъждаващи 
според авторитети ( на мъдрите си вождове). На рис.2 е 
представен модела на тълпоелитарното обществото, която 
показва йерархическата му структура подчинена на кон-
цептуалната власт.
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Рис.2 Тълпо-елитарен модел на обществото.

Устойчивата приемственност в поколенията на тази пи-
рамида се гарантира от монопола на концептуалната власт 
върху знанията, и преди всичко, върху методологическото 
познание. В повечето държави по света отсъства възмож-
ността за равен достъп на младежта до образование, и осо-
бенно, до висше професионално образование. Колкото е 
по-високо нивото в социалната йерархия, толкова по-голям 
е достъпа до знания и информация. И обратно, колкото е 
по-ниско нивото – толкова е по-малко информационната и 
методологическа осветеност.

Всички глобализационни сценарии (замисли), могат да 
бъдат сведени до две концепции за жизнеустройство: спра-
ведлива и несправедлива.
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Справедливият замисъл подразбира равни права и въз-
можности за всички индивиди, при отсъствие на паразити-
зъм за сметка на други индивиди.

Несправедливия замисъл подразбира обратното, не-
равни права и възможности на индивидите, от което про-
изтича изтънчено-скрития или явен паразитизъм на едни 
индивиди над други индивиди. 

Хората се стремят към справедлив живот, където няма 
място за експлоатация на труда на едни от други. Затова за 
да манипулират хората в обход на осъзнаването им, се съз-
дават устойчиви процеси на завоалирано робство, когато 
човек обслужва тясно-кланови интереси в ущърб на лич-
ните и обществените. Тоест реалното скрито управление 
се осъществява от концептуалната власт, от лица юриди-
чески закрепени в структурите на властта, извън демокра-
тическите процедури. За да може народът да приеме не-
справедливите цели, те се завоалират от идеологическата 
власт. Ако се запитаме как се пишат и създават законите? Те 
възникват от това, че всеки се ръководи от някаква идеоло-
гия. Една парламентарна група има една идеология, а друга 
парламентарна група – друга. От тук следва, че има някаква 
власт, която определя поведението на законодателната, и 
макар да не може да бъде оформена юридически, опреде-
лено фактически присъства. Възниква въпросът, а кой и на 
каква основа формира идеологята? И от тук естествено из-
лизаме към разбирането за концептуалната власт и към ос-
ъзнаването, че в действителност се намираме във хватката 
на огромна, невидима и безжалостна система.
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Функциониране на концептуалната власт.

Концептуалната власт управлява обществените про-
цеси въздействайки преди всичко на две информационни 
системи: психиката, определяща поведението на човека, и 
информационната среда в обществото (СМИ, образова-
ние, култура и т.н.). Умелото съчетаване на едновременно 
въздействие върху съзнателните и безсъзнателните нива 
на психиката, позволяват в нея да се формира нова система 
от стереотипи. Те гарантират доброволното движение на 
обществото в избраната от концептуалната власт посока, 
посоката на социално-икономическите и политическите 
процеси, етапите на общественото развитие и степента му 
на деградация, необходима на трети страни.

Концептуалната власт – това е йерархичеси най-ви-
сшето ниво на властта в системата на социалното упра-
вление. От нейното ниво се формира целия механизъм на 
привидно противостоящите си една на друга партии и дви-
жения. От нейното ниво става безструктурното управление 
на законодателната, изпълнителната и съдебната власт. По 
този начин, функциите на различните власти и алгоритми-
те на взаимидействие по между им изглеждат по следния 
начин:

1. Концептуалната власт разработва замисъла на жиз-
неустройство на обществото (концепцията) и безструк-
турно я внедрява в масовото съзнание на обществото. Тя 
създава алгоритъма на живота, чрез културата ( като ин-
формационно алгоритмична система), която подменя и 
презарежда по своя воля.

2. Идеологическата власт облича замисъла на жизне-
устройство на обществото (концепцията) в привлекателна 
за обществото форма. Тя е напълно подчинена на концеп-
туалната власт и обслужва единственно нейните интереси. 
Често я наричат – медийна (четвърта) власт на СМИ. Тя е 
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свързващо звено между концептуалната власт и останало-
то общество.

3. Законодателната власт, под въздействието на иде-
ологическата пише законите по разработената концепция, 
тоест юридически я закрепя в правото. В историята ни има 
безброй примери за многократно пренаписване на закони-
те под конкретните – неогласени цели на концептуалната 
власт. Правото е израз на интересите и волята на господ-
стващата класа, разписани в законова форма. Идеологи-
ческата власт при това професионално обяснява на обще-
ството, защо преди определено деяние е било обществено 
опасно, а сега не (например хомосксуализма, преди се е на-
казвал от закона, а днес е в другата си крайност – пропаган-
да за психическо отклонение). 

4. Изпълнителната власт, съгласно приетите закони 
прокарва концепцията в живота на обществото, използвай-
ки апарата на държавните структури.

5. Съдебната власт защитава юридически закрепената 
концепция от посегателства от страна на алтернативна на 
господстващата концептуална власт и подтиска несъглас-
ните или престъпни елементи на обществото.

Йерархията и основните функции на различните видо-
ве власти са показани в табл.1

 
Таблица 1. Статус и функции на различните видове власи в 

обществото.
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Управление на обществото по пълна функция.

От гледна точка на ДОТУ за осъществяване на общест-
вено управление е необходимо да се определят следните 
ключови параметри:

–  Устойчивостта на обекта (обществото) по смисъ-
ла на предсказуемост на поведението му, при уп-
равление от концептуалната власт.

–  Вектора на целите (подреден по приоритет спи-
сък на целите);

–  Вектора на състоянието (подреден по приоритет 
списък на това, което е);

–  Вектора на грешката;
–  Концепцията на управление – начините за дости-

гане на целите;
–  Вектера на управляващо въздействие (управленси 

приоритети и средства за достигане на целите);
Да разгледаме етапите на пълната функция на управле-

ние от гледна точка на концептуалната власт12.
1.  разпознаване на фактора на средата (външните и въ-

трешни заплахи) и мониторинг на нейното текущо 
състояние, т.е. окриване на явните и скрити управля-
ващи субекти, действащи на територията на страна-
та и зад гранца (1-ви и 2-ри етап от ПФУ).

2.  Формиране на матрица на целите на управлението, 
т.е. как да функционира проиизводствено-икономи-
ческия комплекс на страната. Държавно-стратеги-
ческото планиране. Съставяне на взаимносвързани 
териториални и отраслови програми за развитие, 
на основата на решаването на задачата на между-
отрасловия баланс (3-ти етап от ПФУ).

12  Виж: Ефимов В.А., Солонько И.В. [и др.]. Основы бескризисного го-
сударственного управления в эпоху глобализации. Учебное пособие 
– СПб.: СПбГАУ, 2009. – С.98–104.



24

3.  Формиране на концепция на управление на основата 
на моделиране на устойчиво и предсказуемо разви-
тие на страната и нейните области. Разработване на 
комплекс от мерки по реализирането на плановете, 
създаване на съответна законодателна и норматив-
на база.(4-ти етап от ПФУ).

4.  Организиране на целесъобразни структури за упра-
вление, държавностроителство и поддръжка на са-
моуправлението по места (5-ти етап на ПФУ).

5.  Контрол на дейността на структурите и координи-
ране взаимодействието между тях. Контрол на дей-
ността на управленците по същество ( как достигат 
целите и дали се намалява вектора на грешката. (6-
ти етап от ПФУ).

6.  Ефективно поддържане на структурите в работоспо-
собно състояние или ликвидирането им при такава 
необходимист (7-ми етап от ПФУ).

Етапите на ПФУ, от 1-ви до 4-ти, са функция на концеп-
туалната власт. Ако държавната власт не ги реализира в 
пълна степен, то тя обслужва чужди интереси. Тоест държа-
вата работи, но резултатите от управлението на живота са 
далеч от огласените цели. Често даже няма ясно сформули-
рани дългосрочни цели за развитие на държавата.

В процеса на управление по пълна функция, концепту-
алната власт – това е цивилизационно най-високото ниво 
на социална власт. В нея не се влиза с избирателни проце-
дури или ритуали на посвещение, а само когото поканят 
според степента на разбиране на общото развитие на про-
цесите на живота и нравствения произвол. Концептуалната 
власт определя цивилизационните цели на развитие на об-
ществото и начините за постигането им (т.е. концепцията) 
и организира управлението на живота.

Феноменът на подчинеността има изключително без-
структурен характер, понеже концептуалната власт няма 
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директивен характер в процеса на управление. В случая се 
създават условия, когато всеки по степента на собствените 
си разбирания работи за себе си, а от там от където не раз-
бира работи за някой друг, който разбира повече. Затова 
повишаването на степента на разбирането на обществе-
ното целеполагане и на концепция на самоуправление 
от участниците в управленския процес – това е едва ли 
не единственния начин за ефективно противодействие 
на нежелателните сценарии на външната концептуална 
власт, както и за изграждане на собствена концептуална 
власт.

Изводи:

Концептуалната власт е двуяко явление – от една 
страна, това е власт на хората, способни на пораждат в 
обществото социални процеси, обхващащи живота на 
обществото през много поколения и протичащи съглас-
но разработена концепция, а от друга страна това е и 
власт на концепция (замисъл или система от идеи), по 
която живее обществото, над масовото обществено съз-
нание.

Концептуалната власт разработва замисъла на жиз-
неустройство на обществото (концепцията) и безструк-
турно го внедрява в масовото съзнание на обществото. 
Идеологическата власт облича този замисъл в привле-
кателна за обществото форма, напълно е подчинена 
на концептуалната власт и обслужва само нейните ин-
тереси. Законодателната власт, под въздействието на 
идеологическата власт, пише законите по разработе-
ната концепция, т.е. юридически я разтваря в полето 
на правото. Изпълнителната власт провежда в живота 
(предимно структурно) концепцията съгласно приетите 
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закони. Съдебната власт защитава юридически закре-
пената концепция от посегателствата на алтернативна 
концептуална власт и подтиска несъгласните или прес-
тъпни елементи.



27

Начини на управление на концептуалната власт.

Концептуалната власт, отследявайки тенденциите в об-
ществения живот ( в основата на които лежат социални ин-
тереси), поддържа тези тенденции, които съответстват на 
приетата концепция, и подтискат останалите тенденции, 
които потенциално или реално противоречат на избраната 
концепция на управление на обществото.

Същността на метода на концептуално-властното упра-
вление на обществото се състои в това, че в общественото 
съзнание се внедряват стереотипи на начина на възпри-
емане на обективната реалност (норми на поведение, ри-
туали, религиозни представи, политически пристрастия и 
т.н.), които или позволяват на хората да сформират методо-
логия на управление (или самоуправление) в необходимия 
сегмент от обществото, или не позволяват това – за оста-
налите сегменти от обществото. Тоест в обществото става 
дозирано разпространение на знания за така наречения 
елит, и подаване на непълноценни или изкривени знания 
за всички останали хора.

Културата, като информация предавана негенетиче-
ски от поколение на поколение, се явява основното сред-
ство, с което се реализира разгледания по-горе метод на 
управление на тълпо-елитарното общество. Формирането 
на необходимата информационна среда за да се реализира 
метода – това е задача на инеологическата власт. Тя съз-
дава митологията – система от взаимисвързани митове за 
устройството на света, за йераргия на боговете, мястото на 
човека в света. След това митовете и митилогията се отра-
зяват в изкуството като форма на културата и хората на ис-
куството ги правят достъпни за публиката. Политическият 
ред – това е преди всичко ментален ред, а политическите 
структури съществуват в по-голямата си част под формата 
на социални представи, внедрени в съзнанието на хората. 
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Аналогията с механизмите на въздействие през т.н. колек-
тивно несъзнателно и архетипно, съгласно концепциите на 
К.Г.Юнг13 и Е.Фром14, е напълно уместна.

Манипулация на общественото съзнание
Един от основните методи на управление на концепту-

алната власт е манипулацията на общественото съзнание. 
За разлика от другите способи, когато публично се декла-
рират намерения, при манипулацията не се огласяват ис-
тинските желания и цели, т.е. хората не осъзнават, че върху 
тях се оказва въздействие. При манипулацията няма субект, 
който да дава заповеди, нито пък заповед в явна форма.

Новите възможности за манипулация са свързани със съ-
временните открития в областта на биологията и психологи-
ята. Въздействието върху мозъка с помощта на медикамен-
ти и електронни средства, с цел изменение на съзнанието и 
емоциите на човека, са мощни инструменти за скрит контрол 
върху психиката и поведението му15. Днес в обществената, 
икономическата и политическата сфера активно се използват 
за манипулация методите на нервно лингвистическото про-
грамиране (НЛП)16, които дори са по-жестоки от физическото 
принуждение. На групово ниво, манипулаторът използва в 
свой интерес особенностите на груповото поведение на инди-
видите, а също тяхното взаимодействие и взаимозависимост. 
Подчинявайки групата на волята си, манипулатора си присво-
13  Виж: Юнг К.Г. Личное и сверхличное, или коллективное бессозна-
тельное. – М.: ПРИОР, 1999 и др.
14  Виж: Фромм Э. Революция надежды. Избавление от иллюзий. Пе-
ревод с англ.; Предисловие П. С. Гуревича. – М.: Айрис-пресс, 2005; 
Фромм Э. Здоровое общество. Догмат о Христе. — М.: АСТ, Тран-
зиткнига, 2005.
15  Ледяев В.Г. Власть: Концептуальный анализ. – М.: Рос. полит. эн-
циклопедия, 2001. – С. 293.
16  Виж: Дилтс Р. Фокусы языка. Изменение убеждений с помощью 
НЛП. – СПб.: Питер, 2002; Дилтс Р. Моделирование с помощью НЛП. – 
СПб.: Питер, 2000 и др.
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ява нейните възможности. Той се идентифицира с нея, дейст-
ва от нейно име но в свой интерес. Често е трудно да се раз-
бере къде е истинския лидер и къде манипулатора, решаващ 
свои задачи. Манипулацията на ниво група открива по-големи 
възможности, отколкото тези в рамките на междуличностно-
то общуване, понеже в случай на успех се получава достъп до 
ресурсите на групата, които да бъдат използвани за лични 
интереси. От друга страна, манипулатора винаги стоварва 
отговорността за действията си върху групата като цяло или 
върху отделни нейни членове. За да манипулираш група не е 
задължително да си неин лидер.

Но все пак основно прилаганите технологии за мани-
пулация на общественото съзнание не се на материално 
ниво – психотропни препарати, психотронни генератори и 
другите достижения на биологията, химията и техниката, а 
действат на идеално ниво – двойни стандарти, подмяна на 
смисъла в понятията и т.н.. Схема за манипулиране на об-
щественото съзнание е представена на фиг.3.

 
Рис.3. Схема за манипулиране на общественото съзнание
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Ако вие се намирате в положението на човека нарису-
ван по-горе, то рано или късно, по пътя на пробата и греш-
ката, вие обезателно ще достигнете до истината. Истната 
не е абстрактна, а винаги е конкретна и има време, място, 
действащи лица и обстоятелства, т.е. тя винаги има отноше-
ние към конкретния процес (явление).

Ако обаче се намирате в положението нарисувано по-
долу, то ви предстои трудната задача да избирате по-мал-
кото зло. Но до истината вие няма да достигнете даже ако 
се опитате да я търсите някъде по средата. По тази схема 
от векове се реализират манипулациии в смисли без под-
разбиране, от сдвоени термини, с измислени ярко изразени 
противополжни оценки от типа „добро – лошо“. Отначало 
общественото съзнание се подмята в посока към „Лъжа 1“, 
но в последствие тя се обявява за грешна и се предлага ва-
рианта „Лъжа 2“. Към такива сдвоени лъжливи представи за 
оптимизирано управление на обществото спадат двойките 
„социализъм – капитализъм“, „планова – пазарна икономи-
ка“, „демокрация – диктатура“, „икономическа откритост – 
желязна завеса“, „свободно общество – тоталитаризъм“ и 
т.н.

По същата схема се провеждат повечето ток-шоута и 
кръгли маси. Канят се два „авторитета“ (или два „отбора 
авторитети“), които се придържат към взаимно противопо-
ложни гледни точки (на научни школи и т.н.). При това, ако 
дискусията се обърне в посока извън рамките на сценария, 
водещия на програмата или безцеремонно прекъсва събе-
седника, или го осмива, или просто обявява рекламна пауза, 
след която „случайно“ забравя да продължи конкретната 
логическа линия на обсъждане.

Обществено полезната позиция се състои в притежава-
не на чувство за мяра и в умението да се разкъса умишлено 
построения порочен кръг на неразбиране, да се излезе до 
истината, до разбиране, че и двете крайности са еднакво 
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неприемливи. Същността на метода на манипулация на 
общественото съзнание се състои в подмяна, изкривя-
ване и даже скриване на ключови понятия за живота на 
обществото.

Много неща от света са ни непонятни, не защото поня-
тията ни са слаби, а защото не всички неща сме успяли да 
опишем в понятия. /К.Прудков/

Стереотипите на мислене най-сложно се поддават на 
промяна, но именно това свойство на човешкото съзнание 
се използва за манипулация на обществото. Човек мисли 
само с лично сформулирани понятия, тоест ако у него липс-
ват определени понятия за важните явления в живота, то 
тези явления за него все едно не съществуват. Това означа-
ва, че има неща които за някой са очевидна реалност, а за 
друг – загатка, нямаща обяснение, т.е. мистика.

С израстването и развитието на детето протича форми-
тането на понятията му за света. Ако ключовите понятия 
у него не са сформирани или са сформирани изкривено, то 
става заложник на своето неразбиране и на тези хора, които 
разбират повече от него. 

Всеки според нивото на разбиранията си работи за 
себе си, а от там от където не разбира, работи за този, 
който разбира повече!

Ако двама души са възпитавани в две различни миро-
гледни системи, то предимство има не по-талантливия, а 
този на когото са помогнали да сформира в себе си ключо-
вите понятия, при това без да са подтискали творчекото му 
начало с взети наготово чужди щампи.

У всеки човек, лявото и дясното полукълбо на мозъка 
имат различна функция в мисловния процес. Лявото полу-
кълбо „мисли“ абстрактно-логически, т.е. отговаря за езика 
и логиката. Дясното полукълбо на мозъка „мисли“ процес-
но-образно, т.е. то отговаря за възприемането на образи и 
процеси в тяхната пълнота и цялостност. Естествено и два-
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та дяла на мозъка трябва да работят съгласувано и хармо-
нично. През органите на чувствата в дясното поукълбо на 
мозъка възникват субективни образи на обективния свят 
или усещания. Те могат да бъдат прост набор от неподре-
дена информация или да са взаимосвързани между себе си 
в стройна система. Тогава такава система се нарича миро-
глед. Лявото полукълбо отговаря, всеки образ да е назован 
със своя дума, а цялата им съвкупност е във вид на език за 
общуване. Така възникват понятията, постоянни взаимни 
съответствия между образи и думи, тоест това е устойчива 
във времето взаимовръзка между двете полукълба на мо-
зъка, възникваща при сблъсъка на човешкия разум с кое да 
е явление.

Всеки човек мисли с понятия, които се формират под 
влияние на културата на обществото, средствата за масова 
информация и образователния процес, който е единство на 
обучение и възпитание. Понятието възниква като единство 
между думата и образа на това явление, което стои зад тази 
дума. Това е най-важната функция на образованието. Имен-
но затова е нужно сами да сформираме адекватни понятия 
за обществените явления, иначе вместо нас това ще сторят 
политическите технологи.

Манипулацията е господство над хората чрез духовно 
въздействие – с програмиране на тяхното поведение. Това 
въздействие е насочено към психическите структури на чо-
века, става скрито и си поставя за задача промяна на мне-
нието, подбудите и целите на хората в нужната за властта 
посока. Манипулацията на съзнанието като средство на 
властта възниква в гражданското общество с установява-
нето на политическата система на представителната демо-
крация. Това е „демокрация“ от западен тип, която днес бла-
годарение на промиването на мозъци, се възприема просто 
като демокрация – антипод на множеството видове тотали-
теризъм. В действителност видовете демокрации са много 
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– робовладелска, общонародна, военна, пряка, директна и 
т.н. Ако погледнем към историята по същество „демокра-
ция“, в превод от гръцки означава „народовластие“, или 
власт на народа. Власт – това е реализираната на прак-
тика способност за управление. Управлението е способ-
ност за поставне на цели и определяне на способите за 
тяхното достигане (т.е. определяне на концепция) и са-
мото им достигане съгласно избраната концепция. По 
този начин, под демократично общество е необходимо да 
се разбира такова общество, в което народът може на-
практика да достига огласените си цели по известна на 
всички концепция на управление. 

При съвременното ниво на обществено развитие, 
култура на мисленето и гражданско правосъзнание ис-
тинската демокрация е реалност в далечна периспекти-
ва. Към нея безусловно трябва да се стремим, но която е 
невъзможно да достигнем без собственна концептуална 
власт.
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Безструктурен начин на управление

От гледна точка на методологията на ДОТУ съществу-
ват два основни начина на управление: структурно ( чрез 
структура, с функционално-щатно-длъжностни разписа-
ние) и безструктурно (виртуално самоорганизиращи се 
системи) управление. Те се отличават едно от друго по след-
ното:

–  наличие до началото на процеса на управление 
на готова сруктура(структурно управление) или 
възникване в процеса на управление на смоорга-
низиращи се виртуални „структури“ (безструк-
турно управление);

–  функционалното предназначение на елементите 
на структурата или се променят(безструктурно 
управление), или не се променят (структурно уп-
равление);

–  Разпространението на информацията в структу-
рата е или адресно-целенасочено (структурно уп-
равление), или е циркулиращо-безадресно (без-
структурно управление);

В дългосрочното развитие на социално-политическия 
процес структурното управление изкристализира от без-
структурното управление. В живота на обществото най-
ефективно работи смесеното управление – комбинирането 
на двата метода. При това в творческите сфери (изкуство, 
научно-изследователска дейност и т.н.) ролята на безструк-
турното управление е значително по-голяма, отколкото в 
държавните и силовите сфери. За концептуалната власт оп-
ределящо свойство е преобладаването на безструктурното 
управление над структурното. Безструктурното управле-
ние се опира на статистически закономерности и вероят-
ностно предопределяне на поведението на обществото и 
факторите на средата. Тоест за неговото прилагане се търси 
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определена устойчивост на предсказуемост на реакцията 
на обществото на управляващото въздействие и промяна-
та на натиска от факторите на външната среда ( природни 
условия, външнополитическа, социално-икономическа си-
туация, социокултуна среда).

В.А.Ефимов17 смята, че феномена на концептуалната 
власт се състои в това, че тя е автократична (т.е. самовласт-
на) по своята същност, нея никой не я избира. Наблюдател 
нямащ понятие от безструктурния начин на социално уп-
равление, вижда само фрагменти от пълната система на 
управление, само там където тази система има конкретни 
структури. Концептуалната власт действа като правило, 
имплицитно и безструктурно, от името на официалната 
власт и прикривайки се зад нея.

Концептуалната власт се осъществява, като правило, по 
схемата „предиктор-коректор“ (предсказател – коректор). 
Такова управление става на основата на прогнозирането на 
поведението на затворена система, изхождайки от инфор-
мацията за текущото и миналите състояния на системата 
и въздействията на околната среда. В тази схема, обратни-
те връзки от схемата за управление (виж рис.1) се затва-
рят през прогнозируемото бъдеще, а вектора на грешката 
се минимизира с всеки цикъл от пълната функция на уп-
равление. Това позволява да се съхрани високото качество 
на управлението при бързо променящата се външна среда, 
за сметка на намаляване на закъснението за реагиране на 
външни и вътрешни фактори.

Освен това съществуват социални процеси, при които 
сривът в управлението може да доведе до необратим крах 
на цялата цивилизация. Затова схемата „предиктор-корек-
тор“ позволява, натрупвайки статистическа информация за 
17  Ефимов В. А. Концептуальная власть: Просто о системных механи-
змах разорения России / В. А. Ефимов. – СПб.: «Общественная иници-
атива», 2003. – С. 16.
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явленията, да се откриват навреме тенденциите на проце-
сите и на тяхна основа да се изработва управляващо въз-
действие, свеждащо до нула евентуалните грешки от упра-
влението.

Концептуалната власт винаги работи в изпреварващ 
режим, даващ устойчивост по предсказуемост. Тя е начало-
то и края на всички контури на управлението, най-висшата 
от всички видове обществени власти. Инструментите ѝ се 
базират на това, че тя е автократична и се реализира като 
власт над обществото на определена концепция по която 
става общественото самоуправление. За обикновенното 
съзнание, отсъствието на структура създава илюзия за не-
управляемост на социалния процес, а схемата „предиктор-
коректор“ е известна само на тесен кръг специалисти зани-
маващи се с кибернетика и автоматизираи систми, но не и 
по отношение на управление на обществото и държавата. 
Въпреки това тази схема успешно се прилага от концепту-
алната власт в социално-политическите процеси. Ролята на 
предиктора се изпълнява имплицитно от неформалния ин-
ститут на концептуалната власт, а ролята на коректора – от 
института на гражданското общество. 

Концептуалната власт контролира всички видове из-
пълнителни власти в традиционните общества. Управля-
вайки на основа на анализа на възможностите и тенденци-
ите затяхната реализация, тя без на никого нищо да налага, 
провежда безструктурно в живота тези полезни за себе си 
решения „узрели“ в националните „елити“, изпреварващо 
подтискаики и изкоренявайки неизгодните ѝ тенденции. 
За да бъде безструкторното управление в обход на осъзна-
ването действително ефективно, е необходомо да същест-
вува необходимата база на чиято основа без външна намеса, 
просто като от самосебе си да върви процес на сформиране 
на стереотипи на поведение на новопостъпващите в живо-
та поколения. Такава информационна база е масовата кул-
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тура, основана на поръчкови сюжети. Но нейното създаване 
в миналото не е едномерен акт, а продължителен процес, 
обхващащ живото на много поколения. За нейното форми-
ране – писане на книги, театрални пиеси, музика, научни 
школи – са били нужни столетия. След като вече такава по-
ръчкова антикултура се е сформирала, тя се адаптира към 
интелигенцията, духовното съсловие и т.н. На концептуал-
ната власт ѝ остава само така да откоригира всички проце-
си (които сякаш стават от само себе си „автоматично“), че да 
не излизат извън рамките на работния проект.

Явлението, че всяко общество се управлява от концеп-
ция, според която протичат процесите в него, е обективно 
явление: т.е. концепцията съществува и действува дори то-
гава, когато никой от обществото дори не се досеща и не 
я осъзнава. В болшинството си човешките психология и 
разбирания за света са такива, че според тях управлението 
в обществото започва със появата на различни структури. 
Тоест те не осъзнават и не разбират първите четири етапа 
от пълната функция на управление. Въпреки това, хората 
формиращи целите, разработващи и коректиращи концеп-
циите за тяхното постигане и методите за внедряването ѝ 
в обществото, представляват концептуалната власт в това 
общество. Да бъдеш „концептуално властен“ – това е ка-
чество на малцинство от състава на цялото общество.

Концептуалната власт властва над обществото през 
културата като власт на идеите (идеология), над всеки ин-
дивид и обществото в цялост, под вид на усвоявани от дет-
ството стереотипи на поведение и отношение към явления-
та във вътрешния и външния свят. Това създава у индивида 
илюзия за самоуправление, неограничавано от никакви 
фактори, освен от личните му способности. За нуждите на 
внедряването на концепцията в живота на обществото 
възниква идеологическата власт. Нейната функция е да 
облече поробващата по своя характер концепция в такава 
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идеологическа форма, която да се възприема като благо-
образна и затова приемлива, която да не извиква отблъск-
ване, или още повече – целенасочено активно противодей-
ствие и изработване на алтернативна на нея концепция за 
внедряване в живота. 

Метологическият подход за конструиране на идеоло-
гия със определен смисъл и структура цели използването 
ѝ като идейно-лостова система за въздествие върху социу-
ма. Идеологията е продукт на идеологическата власт, под-
чинена на концептуалната. Идеологята – това е концепция 
на управление изложена в достъпен за разбиране от масите 
вид, така че да не предизвиква отблъскване или активното 
ѝ противопоставяне. Обект на въздействие на идеологиче-
ската власт се явява цялото общество, с изключение на този, 
който е сам концептуално властен и затова стои над идео-
логическата власт. Идеологията е нужна на концептуална-
та власт, за да формира мирогледа на хората в обществото, 
така че да съответства на избраната концепция. Свободата 
от идеология, или така наречената деидеологизация – това 
е самозалъгване, което не е стихийно, а целенасочено кул-
тивирано от концептуалната власт. Идеологията може да се 
приема или отхвърля, да се разбира или не, но членовете 
на обществото винаги се сблъскват с проявлениета на тази 
или онази идеология, представляваща опаковката на кон-
цепцията на управление на обществото от страна на носи-
телите на концептуалната власт.

Самият факт на отсъствие на единна държавна идеоло-
гия в много страни (дори в България, това се забранява в 
конституцията с чл.11.ал.2. ; аналогичен член има и в кон-
ституцията на Русия и др.) никога не е възпрепятствал въз-
никването, развитието и усъвършенстването на огромен 
апарат за идеологическа пропаганда, където са заети хиля-
ди специалисти, осъществяващи обработка на идеи и уче-
ния, и тяхната ретранслация през СМИ. Тази нова социална 
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група, изпълняваща функцията, свойствена в древността 
на жреците, влиза в най-горния слой на управляващия елит 
и затова кръвно е заинтересована да поддържа и нараства 
влиянието си18.

Идеологическата власт е концептуално безвластна, за-
щото тя само приспособява концепцията към конкретните 
исторически създали се обстоятелства и не е способна да 
разработи концепция. Тук се реализира структурно упра-
вление на база на персонално-адресното разпределение 
на информацията (държавни и недържавни структури), но 
това служи като основа за безструктурно управление с кое-
то да се формира обществено мнение (напр. контролът вър-
ху книгоиздателството). Книгите са най-важното оръжие 
за стратегическа пропаганда.

През 1976 г. в САЩ са огласени данни, съгласно които до 
1967г. значително повече от 1000 книги са били подготве-
ни, субсидирани и одобрени от ЦРУ, а след няколко години 
по този начин са издадени още 250 книги. В „правовата“ и 
„демократична“ държава САЩ сенатската комисия така и не 
успява да получи от ЦРУ списъка с книгите, издадени с не-
гова поддръжка19. Т.е. даже сената на САЩ не бива да знае, 
къде и как се раждат „неговите“ мисли за политически 
стратегии и действително се изработва политическия курс.

В XXI век главният инструмент за безструктурно уп-
равление на обществото – това е са средствата за масова 
информация и на първо място, телевизията и интернет. 
Поради способността си да внедряват еднакви образи в съз-
нанието на милиони хора, телевизията и световната мрежа 
могат да осредняват перспективите, знанията, вкусовете и 
желанията на хората, да ги създават по поръчка в името на 
интереси оставащи зад кадър.
18  Политология: учебник/ под ред. В.А.Ачкасова, В.А.Гуторова. – М.: 
Высшее образование, 2007.-С.440. 
19  Яковлев Н.Н. ЦРУ против СССР. – М.: Правда, 1985. – С. 181–182.
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Информационното пространство на интернет също 
може да се контролира, макар и не чак толкова лесно, както 
телевизията. Въпреки това, свободно да се пуска или сне-
ма информация от интернет засега е достъпно на повето 
ползватели. Това обстоятелство създава предпоставки за 
реализирането на много обществени инициативи и широко 
обществено самоуправление.

Главния проблем на съвременното общество не е в на-
чините на гласуване или във усъвършенствуването на по-
литическите процедури. Главният проблем е в постро-
яването на истинско народовластие – в построяванто на 
такава организация на обществото, при което самовлас-
тието на концептуалната власт да е достъпно за всички. 
За решаването на тази задача в държавата е необходимо да 
се създадат такива условия, че всеки човек да получи въз-
можно най- високо образование, при строго съблюдаване 
на достъп до него по единствения критерий – здрава нрав-
ственост. Както казва Д.Фонвизин „Науката у развратения 
човек е люто оръжие да сее зло“ Просвещението възвисява 
една добра душа.“

Шекспир е казал: „Животът е театър, а ние в него сме 
актьори.“. От гледна точка на тази алегория, сценаристите, 
притежаващи най-висока степен на свобода и намиращи се 
извън сцената, – това е концептуалната власт, режисьори-
те (постановчиците на готовия сценарий) – това е идеоло-
гическата власт, актьорите (с минимум свобода в рамките 
на съответната роля) – политиците, а зрителите (които 
могат само да ръкопляскат или да освиркват) – електората. 
Това описание е опростения модел на тълпо-елитарното 
общество.
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Средства на управление на концептуалната власт.

Сложните социални системи се характеризират с това, 
чете като правило са принудени да решават голям брой 
функционални задачи, свързани с формиране на благопри-
ятни условия за своя устойчив ръст и развитие. Затова упра-
влението им има комплексен характер на последователни 
въздействия с отчитане на всички фактори на средата.

Структурният начин на управление гарантира рас-
пространение на управляващата информация йерархи-
чески адресирана, когато информацията върви от горе 
надолу. Безструктурното управление на обществото пред-
полага свободен информационен поток, който протича не-
забелязано за него. Комбинирания начин на управление 
на обществото става безструктурно, но с използване на 
специални средства. Към тях се отнасят приоритетите на 
обществените средства за управление: „ Шестия приори-
тет, ако според ефективност се придвижваме нагоре, – това 
е обикновенните оръжия за поразяване. На базата на този 
приоритет се водят „горещите“ войни. Петият приоритет 
– това е геноцидното оръжие, когато с помощта на алко-
хола и наркотиците се поробват цели страни, подчиняват 
се волята на народи, противници и т.н. Четвъртия – това е 
икономическия приоритет, когато с помощта на кредитно-
финансовата система могат също да се подчинят цели стра-
ни и народи. Третият приоритет – фактологическия. Това са 
различни технологии на политиката, идеологии, религии, 
които въздействат на ума и сърцата на хората. Над тях стои 
хронологическия, или историческия приоритет, който се 
формира от първия приоритет, методологическия.“20

Съгласно методологията на ДОТУ, управлението на об-
ществото по пълна функция на управление е възможно 
20  Парламентские слушания по теме: «Концепция общественной без-
опасности» // Думский вестник. – 1996. – ? 1 (16). – С. 128.
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само при използването на всичките шест приоритета на об-
общени средства за управление (които съставят вектора на 
управляващото въздействие по отношение на обществото). 

Всички приоритети за социално управление на концеп-
туалната власт са взаимно свързани в единно цяло. В жи-
вота се срещат средства за въздействие върху обществото, 
които се отнасят едновременно към няколко приоритета, 
затова тяхното деление има повече функционален, а не фи-
зически характер. Разликата в скоростта на въздействието 
им и в мощта им е показана в таблица 2.

 
Таблица 2. Приоритети на обобщените средства за 

управление на обществото

1-ви приоритет – мирогледен (методологичен). Ха-
рактеризира разбиранията за света и методологията за 
познание. На това ниво се формират целите на развитие, 
основите на управлението, като правило, за векове напред. 
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Такова разбиране за света може да бъде изложено в лекси-
ческа форма (библия, коран, наука), но може да присъства в 
подсъзнанието и съзнанието на живите и да намира отра-
жение в народния епос и фолклор, в обичаите и традиции-
те, в обществената нравственост. 

Науката и религията са взаимно свързани образу-
вайки единен цялостен процес на познание на обек-
тивната реалност. За човека съществуват два свята: 
вътрешен(субективен) и външен (обективен). Външния 
свят се отразява във вътрешния чрез мирогледа (система 
от възгледи за света) и се разкрива пред нас рато разбиране 
за света (система от ключови понятия за света). Съответно, 
каквото е разбирането за света, такива са и резултатите в 
житейската практика.

Има два типа мироглед: его-центричен (когато човек 
строи разклоненията на дървото на мислите и понятията 
си, започвайки от себе си) и бого-центричен (когато човек 
строи разклоненията на дървото на мислите и понятията 
си, започвайки от гледна точка на Бог – йерархически най-
висшия, обвиващ свички, управляващ процес). Резултатът 
на его-центричния мироглед е – „целият свят е пълен със 
случайности – калейдоскоп – от непредсказуеми събития“, 
а при богоначалния мироглед – „светът е цялостен и вза-
имосвързан с причинно-следствени връзки: случайността е 
непозната закономерност“. При его-центричния мироглед, 
сблъсъка с нови факти, които не се вписват в старата карти-
на за света, я разрушават напълно, и формират друга – съв-
сем нова (подобно на калейдоскоп) и така до безкрайност. 
Такъв мироглед се нарича калейдоскопичен. Богоначал-
ния мироглед дава цялостна картина на света, новите фа-
кти не я разрушават, а я допълват, уточняват и я правят по-
цялостна. Такъв мироглед св нарича мозаечен.

От гледна точка на концептуалната власт, светът е въз-
никва пред нас в резултат на множество йерархически, вза-



44

имновложени колебателни процеси (например: цивилиза-
циите възникват в глобалния исторически процес, който е 
част от човечеството, което е част от биосферата на земята, 
която е част от слънчевата система, галактиката и т.н.).

Философията (любов към мъдростта), освен мироглед-
на функции има и методологическа такава. Методологията 
е основа за самостоятелно познаване на света и самовласт-
но осъществяване на управление. Основен въпрос във фи-
лософията е способността за предвиждане на последствия-
та от човешката дейност.

Основа на първи приоритет е езика – средство за ко-
диране на информация и комуникация. Той е основата на 
роднара куптура и е не само система за общуване, а преди 
всичко начин на мислене, пазител на мъдростта на предци-
те, начин на отношение към света изразител на народния 
характер и нравственост.

Мирогледния приоритет позволява да се различават 
частните процеси в тяхната взаимосвързаност и йерархия, 
както в личния, така и в живота на обществото. При това 
устойчивостта на резултатите във времето, при социално-
то управление, е максимална, тъй като се основава на най-
дълбинните нива на човешката психика, които остават ста-
билни през целия човешки живот.

2-ри приоритет – исторически (хронологочен). Ин-
формация за хронологичния ред на следавне на факти, съ-
бития и явления. На субектът, реализиращ концептуалното 
управление е позволено да формира летописна информа-
ция (да пише историята на развитието на процесите ). Той 
разглежда веригата от фактите и събитеята под оределен 
ъгъл и гледна точка изхождайки от някакваконцепция или 
идея. Хората, незнаещи истинската си история са обречени 
в настояще и в бъдеще на бедствия. Без безценния опит на 
предците и справедливата му нравствена оценка възниква 
възможност за манипулация на съзнанието на народите. 
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Историята е колективната памет на народа, източник на 
нравственост, национално самосъзнание и приемственост 
между поколенията. Това знание се предава в училищата, с 
учебните програми и литература, от преподавателите. Тях-
ната задача е да формират гражданите на страната си, да ги 
възпитават в дух на любов и уважение към нея. Неутрална 
история няма! Тя способства за превръщането на тълпата в 
народ. Сериозните държави не допускат произволни трак-
товки на историческите събития. „Който контролира мина-
лото, контролира бъдещето, който контролира настояще-
то, той владее миналото“ Дж.Оруел.

3-ти приоритет – фактологичен. По отношение на 
обществото това е идеологически приоритет, който от по-
зицията на дадена концепция формира групата на всички 
партии, идеологии, религии (включително и противостоя-
щите си), линии на поведение, планирано противостоящи 
едни на други средства за масова информация. За концепту-
алната власт това е единен фронт, съставен от леви, десни 
и център. 

Преди да се реализира който и да е сценарий или рефор-
ма, внимателно се подготвя информационното състояние 
на обществото, т.е. подготвят общественото мнение с поли-
ттехнологии и PR-акции,а после се действа по 4-ти, 5-ти и 
6-ти приоритет.

СМИ вече отдавна не работят за обществени или дър-
жавни интереси, а модифицират съзнанието на аудитори-
ята си по поръчка на господарите си( с новинарски блоко-
ве, реклами и филми). Много социологически агенции, в 
допитването си до общественото мнение, провеждат спе-
циално въздействие върху общественото мнение използ-
вайки методите на самореализиращите се прогнози, които 
след публичното им огласяване (вкл. Рейтинги, хипотези, 
диагнози и дори хороскопи) въздействат на съзнанието и 
поведението на хората и обществото. Т.е. стават творци на 
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политиката. СМИ са не власт, а инструмент за въздействие 
върху хората, което става по два начина: 

–  подбуждайки хората към определени действия, 
чрез налагане на ценности и цели; 

–  блокиране и предотвратяване на нежелателни 
обществени движения, протести и действия; 

Жизнено важно е хората да формират у себе си умение 
за различаване на полезната информация, при всякакво 
ниво на информационния шум, да схващат процесите (яв-
ленията) в тяхната йерархия и взаимовръзка. Способността 
за различаване зависи от нравствеността – алгоритмиката 
на психиката.

СМИ и образованието помагат за сформирането на по-
нятията у всеки човек. Това е безструктурен начин на уп-
равление на обществото. Налагането на лъжливи понятия, 
скриването на ключови понятия или тяхното изкривяване 
– това е измама и манипулиране на обществото.

В XXI век, в епохата на глобализацията е много важно 
преосмислянето на вредните стереотипи, защито човека е 
дарен с разум, съвест чувство за мяра и свобода на волята 
именно, за да ги ползва за благото и живота на обществото.

4-ти приоритет – икономически. Това е информация 
за валути, държавни и световни пари. Построяване на фи-
нансови схеми, позволяващи чрез кредитно-финансовата 
система със лихвен процент, да се изземат богатствата, съз-
давани в материалната сфера, в полза на „златния милярд“. 

Потомственния банкер М. Ротшилд казва: „Ако ми да-
дете управлението на парите в страната, не ме интересува 
кой пише законите ѝ“. Международната кредитно-финан-
совата система е единна система от подчинени централ-
ни национални банки (неконтролирани от собствените си 
правителства). Лихварството е главния начин за изземване 
на ресурси от обществата, в полза на този, който печата све-
товните валути.
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Внимателно изучавйки Стария Завет21, се изяснява, че в 
съдържанието на текстовете със социална насоченост при-
съства доктрина за изкупуването и завладяването на света 
на основата на лихварството и лихвения процент: „ Не да-
вай на брат си с лихва нито сребро, нито храна, нито нищо 
друго, което може да се дава с лихва. На чужденец давай с 
лихва, а на брата си не давай с лихва, за да те благослови 
Господ, Бог твой, във всички твои работи в земята, която 
отиваш да завладееш.“ (Второзаконие 23:19,20), „...и ти ще 
даваш назаем на много народи, а сам няма да вземаш на 
заем, и ще владееш над много народи, а те над тебе няма 
да владеят.“(Второзаконие 15:6, 28:12), „Тогава синовете на 
другоземци ше градят стените ти, и техните царе – ще ти 
служат. И твоите порти ще бъдат всякога отворени, няма да 
се затварят ни денем, ни нощем, за да се принася при тебе 
имотът на народите и да се довеждат техните царе. Защото 
народ и царства, които не искат да ти служат, ще загинат и 
такива народи ще бъдат съвсем изтребени.“(Исая 60:10–12).

Тази доктрина за завладяване на света е записана в Биб-
лията и през цялото време е работела за потомците на съз-
дателите си. 

Международните лихварски структури принуждават 
„неизгодните“ страни да вземат заеми с по-висок процент, 
за да не могат да го върнат, а поколенията им цял живот, 
на „законно“ основание да работят за тясно-клановите им /
банкерски/ интереси. Така се ограбва населението на пове-
чето неразвити страни. Доходите от този „законен“ бизнес 
позволява да се купуват политици и законодатели на „не-
зависимите“ държави, а също и авторските права на про-
изволни патенти. Необходимо е създаването на механизъм 
срещу това ограбване. 

Лошото управление на икономиката и високия лихвен 

21  Библия – София 1991г.
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процент води до инфлация, а не „стихията“ на пазара. „Само-
регулирането“ на пазара е мит за икономистите от колони-
зираните страни. Пазарът сам по себе си може да се настрои 
само към максимална печалба: от наркотици, оръжие, прос-
титуция и престъпност, а цялото останало обществено по-
лезно производство ще умре бавно от самосебе си. Пазарът 
не е самоцел, а средство за задоволяване на демографски 
обусловените потребности22. Затова пазарът трябва да се 
управлява в интерес на обществото, а не на тяснокорпора-
тивни интереси.

5-ти приоритет – генетичен (геноцидно оръжие). 
Унищожаване на генофонда, отслабване и унищожаване 
на бъдещите поколения. Тука влизат такива средства като 
алкохол, пушене, наркотици, генно инженерство. Наркоти-
зацията на населението става като правило в обход на ос-
ъзнаването. В това са прицелени всички информационни 
канали и много видове масова култура. Насаждания от тях 
култ към разврат също има пряко отношение към психи-
ческото и физиологическото здраве на поколенията, чрез 
ефекта на телегонията. Той се изразява във влиянието на 
безразборния полов живот върху потомството, поради нас-
лагването на биополетата на много полови партньори в по-
лето на новороденото, което влече след себе си проблеми за 
здравето му – духовно, физическо, психическо. 

6-ти приоритет – силов (военно оръжие). Всички 
средства за силово въздействие върху обществото: армия, 
полиция, законни и нерегулярни военни формирования и 
т.н. Изисква големи разходи, разрешава проблемите бързо, 
но не за винаги. Защото войната е видим инструмент за аг-
ресия и поражда организиране на съпротива срещу агресо-
ра.
22  Виж: Ефимов В.А. Методология экономического обеспечения де-
мографической политики устойчивого развития. – СПб.: Издате-
льство СЗАГС, 2007.
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Шестте обобщени приоритета за управление на 
една социална система, ако се прилагат по отношение на 
други социални системи, при несъвпадане на концепциите 
им за управление, се явяват обобщени средства за водене 
на война.

Показаният ред определя приоритета им на въздейст-
вие върху обществото. Промените в състоянието на обще-
ството, под въздействието на по-висшите приоритети, има 
много по-големи последствия, въпреки че протичат без 
„шумни ефекти“. Тоест за по-дълги исторически интервали 
от време, бързодействието расте от първия към шестия, а 
ефективността на резултатите при тяхното прилагане (в 
смисъл „веднъж и за винаги“) – пада. 

Не може да се избяга от въздействието на висшите при-
оритети за управление. Ако от война може да се избяга, там 
където я няма, дори да се отиде до изолация в натурално 
стопанство, но никой не може да замени обществото със 
собствената си персона. Оставайки в обществото се налага 
да се съобразяваме с тези, които го управляват. Истинска 
демокрация е възможна едва тогава, когато всеки член 
на обществото разбира как се осъществява управление-
то на цялото общество и за какво се осъществява това 
управление. Тоест, всеки да владее всички средства на уп-
равление и осъзнато в дейността си да поддържа целите 
стоящите пред него и цялото обществото.

За да се постигне единство на целите на цялото обще-
ство (нравствена еднородност на обществото) е необходи-
мо достигане на определена култура на мислене, от всеки 
негов член.

Ако си спомним училищния курс по биология и погле-
днем в собствената си психика (която се явява информа-
ционно-алгоритмична система определяща поведението 
на човека), ще видим, че тя включва в себе си: 

–  вродени инстинкти и безусловни рефлекси 
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(както на вътреклетъчно и клетъчно ниво, така 
и на ниво тъкани, органи, системи и организъм 
като цяло);

–  културни навици и традиции стоящи над ин-
стинктите;

–  разум, ограничен от собственото мислене, чувст-
ване и памет;

–  „интуиция“ въобще, която изплува от безсъзна-
телните нива на психиката на индивида, идва към 
него от колективното несъзнавано или се явява 
индуцирана отвън;

 Освен всичко изброено в психиката има и нещо, което 
отлчава човечеството от биосферата на планетата, но за 
това биологията, психологията и социологията не обръщат 
внимание, и за това не се пише в учебниците. А именно, че 
всеки човек в зависимост от това което мотивира поведе-
нието му, може да притежава през живота си, с различна 
степен на устойчивост, следните типове психика:

–  Животински тип психика – когато цялото пове-
дение е преобладаващо подчинено на инстинкти 
и удовлетворяване на инстинктивни потребност, 
без оглед на обстоятелствата.

–  Психика тип „зомби“, биоробот – когато в осно-
вата на поведението лежат предимно културно 
обусловени автоматизми, а вътрешно обуслове-
ния конфликт между инстинктите и културни-
те автоматизми, в поведението, се разрешават в 
полза на последните. Но ако изменящите се об-
ществено исторически обстоятелства налагат от-
каз от традиционните норми на поведение в кул-
турата и изработването на нови, то „зомби“ типа 
психика, отдава предпочитание на традициите и 
отказва да прояви творчество.

–  Демоничен тип психика – характеризира се с 
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това, че неговите носители са способни на твор-
чество и чрез волята си могат да преодолеят и 
диктата на инстинктите и нормите на културата, 
изработвайки нови начини на поведение и реша-
ване на проблемите в живота си. Ще бъде ли това 
добре или зле за околните това зависи от нрав-
ствеността. Придобивайки власт в обществото, 
демонизмът изисква единствено служене на себе 
си, пораждайки най-жестоки и изтънчени форми 
на подтискане на околните.

–  Човешки тип психика – характеризира се с това, 
че Човек отчита инстинктивните, културните и 
логическите си подбуди, но е в състояние да ги 
подтисне в полза на творчески, волеви и интуи-
тивни решения взети по съвест. Най-краткото оп-
ределение за Човек е: воля, подчинена на дик-
татурата на съвестта.

Съвест – по определение е: вродено религиозно чувство 
за единение със Създателя. Себе си можеш да излъжеш, но 
Нея не. 

В зависимост от статистическото разпределение по тип 
психика на хората в обществото се поражда съответната со-
циална организация и култура.

Тълпо-елитарните общества от съвременната (не само 
библейска) цивилизация създават предимно хора с психи-
ка тип животински и зомби, лесно управлявани предимно 
от господари с демоничен тип. Огромната употреба в све-
товен мащаб на цигари, алкохол и наркотици, внедрена в 
културните навици, е като филтър, който се налага върху 
обществото, за да нямат хората възможност да навлизат в 
по-дълбоки нива на осъзнаване. Когато мисленето и обра-
ботването на големи масиви с информация изисква време, 
усилие и съсредоточаване, то отвличането от този процес 
поради инстинктивни подбуди води до невъзможност за 
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осъзнаване на процесите на по-дълбоко ниво. Затова е не-
обходимо алкохолът, цигарите и наркотиците еднозначно 
да се разпознават като вреден фактор на средата, който 
пречи на развитието на личността и за съставянето на вяр-
на картина на света. 

Необходимо е развиването на интуиция при директното 
ни недогматично общуване със Създателя ( тук разглежда-
ме Бог – като надмирна реалност, която е неразбираема от 
човешкото ниво на осъзнаване, но която реално въздейства 
и с която сме длъжни да се съобразяваме). Той говори с нас 
на езика на жизнените обстоятелства – на това, което ни се 
случва. Задавайки въпрос, отговор винаги се получава под 
формата на знаци, събития и случки, причините за които 
трябва да се научим интуитивно да разбираме. Така се усеща 
хода на събитията които ни касаят. Необходимо е да се дове-
рим „на него“, а не да вярваме „в него“. Разликата е огромна!

Религиите са създадени от хора, за да управляват чо-
вешките маси. Но човек няма нужда от брокери (попове, ра-
вини, имами, брамини), за да усети какво му говори съдба-
та. Необходимо е просто да се довери на интуицията си 
когато взема решение и действува.

Универсална рецепта за придобиване на Човешки тип 
психика не може да се даде, защото животът който ни се 
случва, опитът и обстоятелствата, са строго индивидуал-
ни. Това е личен път на усъвършенстване на нравствено 
ценностната система и синхронизиране с Божия промисъл 
(живототворящата сила). Отчитайки този йерархически 
най-висш управляващ процес могат да се избегнат ката-
строфалните ситуации в живота.

Единствено с достигане на преобладаване на човешкия 
тип психика в обществото е възможно построяването на ис-
тинско народовластие, а също и разрешаването на глобал-
ните планетарни проблеми, свързани с жизнедеятелността 
на Homo Sapiens. 
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Страни и цивилизации в глобализиращия се свят

В дълбокото минало на човечеството, за много поколе-
ния, светът е оставал технологично неизменен в продълже-
ния на столетия. Но днес се извършва смяна на логиката 
на социалното поведение. Същността на това явление е в 
това, че ако преди периода на смяна на господстващите тех-
нологии е бил много по-дълъг от периода на смяната на по-
коленията на хората (25 години), то около средата на XX век 
той е станал съизмерим с времето за обновяване на едно 
поколение. А в края XX на и началото на XXI век, за времето 
на активния живот на едно поколение, се сменят няколко 
технологии, с едно предназначение и една от друга по-съ-
вършенни. Днес всеки може да забележи, как в рамките 
на живота му се сменят няколко технологични поколения 
както в техносферата, така и в социалната сфера. За първи 
път в историята на човечеството честотата на социалното 
време изпреварва честотата на биологическото време. Това 
явление се изразява преди всичко в необходимостта да се 
учим да усвояваме новите технологии, поради бързото им 
остаряване. От своя страна това води до промяна на мето-
диката усвояване и търсене на информация. Графически 
смяната на логиката на социалното поведение в общество-
то е показана на рис.423.

На наддържавните структури им е все по-трудно да уп-
равляват съвременните социални процеси криейки знания 
(особенно методологични). Косвено потвърждение на това 
явление е тенденцията за усилване на многополярността в 
глобалния свят.

23  Ефимов В.А., Солонько И.В. и др. Основы бескризисного государ-
ственного управления в эпоху глобализации: Учебное пособие. – 
СПб.: СПбГАУ, 2009. – С. 9.
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Рис.4. Смяната на логиката на социалното поведение в 

обществото

Смяната на логиката на социалното поведение в обще-
ството води до намаляване на устойчивостта на тълпо-ели-
тарното общество. В бъдеще то ще смени съществуващата 
концепция със нова, съответстваща на по-равитото ниво на 
обществото. 

Днешния упадък на държавата се заменя от наддър-
жавни структури. Развитието на технологиите винаги е 
било в услуга на концептуалната власт (технологии, които 
не могат да се контролират, се пазят в тайна и не се при-
лагат масово), а тези които технически ги обслужват, не я 
олицетворяват. Ние живеем във времето на глобализаци-
ята, която е ново ниво на икономическа интегрираност и 
взаимосвързаност на света, при което става обединение на 
населението на планетата в единно световно общество, с 
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присъщи единен финансов пазар и борба за финансова мно-
гополярност.

Според Валери Щегорцов24 Днес съществува мощна 
структура („глобален клуб“), която отразява интересите на 
водещите икономически развити страни и крупни транс 
национални компании (ТНК). Тя оказва влияние на харак-
тера на протичащите в света процеси, предопределя външ-
но-привидно обективните тенденции и формира контури-
те на бъдещата световна икономика. Концентрацията на 
транснационалния капитал е дистигнал качествено ново 
ниво, което ни позволява да говорим за днешната реалност, 
като за нов световен ред. 

Това доминиращо ядро на световната икономическа сис-
тема се закрепя политически, чрез външен контрол над инсти-
тутите на държавната власт, в една или друга периферна стра-
на. То при необходимост диктува техния последващ демонтаж 
и замяна от международни институти, ръководени от между-
народното право, а не от националното законодателство. По 
своята същност реализирания днес проект на „еднополярна 
глобализация“ е нова епоха на колониално завоюване, ново 
преразпределяне на света, прикривана зад псевдодемокра-
тична фразеология. Глобализацията е процес на захват на по-
литическата власт от транснационалната финансова олигар-
хия и свързаната с нея международна бюрокрация. (384)

Както споменава Л.И.Абалкин25, бедата не е в самата 
глобализация, а в политическите и икономическите меха-
низми на нейното регулиране. Човечеството е в състояние 
да я насочи в планетарен мащаб, в най-разумна и успешна 
посока. Потенциално глобализирането позволява рязко да 
се повиши ефективността на производството и по-равно-

24  Виж: Щегорцов В. Глобализация и безопасность России // Красная 
звезда. – 2005. – 9 сент.
25  Абалкин Л.И. Смена тысячелетий и социальные альтернативы // 
Вопросы экономики. – 2000. – ? 12. – С. 37.
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мерно да се разпределят материалните ресурси между бе-
дни и богати.(388)

Ние сме станали заложници на тиранията на порочна 
система, функционираща абсолютно безконтролно. Дейст-
ваща под влияние на собствените си интереси, тази система 
е придобила контрол над много от най-важните аспекти на 
живота ни и изисква от нас пълното ни отдаване, за да тру-
па богатствата си.

Феноменът на глобализацията е обективен процес на 
концентриране на управлението на производителните 
сили на човечеството, но сценарият и концепцията ѝ – това 
са субективните фактори диктувани директно от концепту-
алната власт.

В съвременния свят, в резултат на конкуренцията меж-
ду цивилизациите, нараства стремежът за съхраняване на 
самоидентичността при взаимодействие с много различ-
ни културно-исторически типажи. Всеки човек сам иска 
да определя ценностната си система, цивилизационната и 
националната си принадлежност. Цивилизацията – това е 
най-широкото ниво на общността, с която хората се самои-
дентифицират. Тя се определя от наличието на общи черти, 
като език, история, религия, обичаи, институти и др. Кул-
турната самоидентификация на хората може да се променя 
и в резултат да се променя състава и границите на тази или 
друга цивилизация26 .

В контекста на социалното управление необходим иде-
ологически елемент се явява националната идея. Нация(по 
определение) е исторически създала се устойчва общност 
от хора, възникнала на база общ език, територия, икономи-
чесми начин на живот и психика, проявена в обща култура. 
Повечето съвременни нации са многоетнически при воде-
щата роля на един от етносите.
26  Хантингтон С. Столкновение цивилизаций? // Полис. – 1994. – ? 1. 
– С. 34.
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Националната идея за България трябва да бъде над-
национална. Само така България ще е дом на всички, не-
зависимо от етническата и религиозната им принадлеж-
ност. Тази идея не трябва да противопоставя българи на 
цигани, помаци или турци. Националната идея трябва да 
обединява, а не да разделя, и без това разделеното ни об-
щество. 

Националната идея е обективно явление в обще-
ството. Тя не може да бъде произволно конструирана. Тя 
трябва да изкристализира, анализирайки явленията от 
реалния живот на народа. Тази идея е свързана с жела-
нието на човек за живот на собствена земя, с най-важни-
те духовни и материални потребности в собствената му 
малка родина, в своя дом, градина и др. Човек е създаден 
за живот сред природата, неговото генетично здраве не-
избежно се угнетява в техногенно колабиралите мегапо-
лиси. Затова, веднага щом на семействата им се появява 
финансова възможност, първо си купуват земя, за да я 
устроят за живот в бъдеще с вила и градина. Именно от 
успешното решаване на урбанистичния проблем – оп-
ределяне на правилните псоки на развитие и начин на 
живот през XXI век – зависи съдбата ни. Или ще станем 
процъфтяваща държава или сми ще се самозачеркнем от 
историята. България може да бъде като Америка, Кана-
да, Австралия и Европа, предимно едно или двуетажна. 
С достъпни за всички (по цени) жилища; селища, съеди-
нени с хубави пътища – това е напълно реално и изклю-
чително важно. Хора живеещи на собствена земя са ис-
тински свободни хора, със своя съвсем конкретна малка 
родина. Те имат друга психология и ценностни ориенти-
ри, а значи и други перспективи за реализация на твор-
ческия си потенциал в сравнение с „децата на асфалта“. 
Здравето на обществото зависи именно от наличието на 
това. Когато младите приемат решение за създаване на 
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семейство, да отглеждат деца, то главния въпрос е : къде 
и в какви условия ще растат децата и има ли бъдеще за 
семейството или това ще бъде борба за оцеляване. Ако в 
съзнанието им има увереност в утрешния ден, значи има 
и време да се замислят за иновационно развитие на ико-
номиката. Вжно е да се помни, че хората не живеят зара-
ди иновациите и модернизациите, а обратното – иконо-
миката трябва да гарантира достоен начин на живот на 
всеки човек.

Концептуалната власт отговаря за развитието на об-
ществото в най-далечна перспектива, т.е. за цивилизацион-
ното управление. Главното в нея е какви са целите и каква 
е концепцията за реализацията им. Националната идея 
трябва да е кратка и достъпна за разбиране от цялото об-
щество, но също реализирането и в живота изисква сериоз-
на научно разработване на всички взаимосвързани аспекти 
за удовлетворяване на демографски обусловените жизнени 
потребности. Достигнатите цели са последвани от нови и 
така, в целесъобразна приемствена последователност се 
развива обществото в името на стратегическите си интере-
си.

Най-важните цивилизационни функции на управление-
то от гледна точка на концептуалната власт са:

–  създаване на условия за възпроизводство на свое-
то население, с отчитане на физическо, психиче-
ско и нравствено здраве, като основа на живота 
на цивилизацията;

- опазване на териториите си в благоустроено състоя-
ние, позволяващо достоен начин на живот на населението.

От гледна точка на външната концептуална власт, за 
превръщането на България в суровинен придатък на „злат-
ния милярд“, не е необходимо тя да бъде силна и високо-
технологична страна. Затова се предприемат действия по 
изостряне на демографския проблем, дискредитация на 
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културата и образованието, икономически неизгодни усло-
вия за развитие на селското стопанство, пропаганда в СМИ 
на култ към бърза печалба, развлечения и разгръщане на 
алкохолен геноцид за младежта.

Селското стопанство е не само продоволствена безо-
пасност, но и инструмент за удържане на собствената те-
ритория. Кредитно-финансовия сектор на страната винаги 
трябва да е починен на нуждите на реалния сектор на про-
изводство, а не обратното.

Един от вариантите за решение на демографските и со-
циални проблеми е разгръщането на национална програма 
за масово изграждане на екоселища, с размери гарантира-
щи пешеходна достъпност до всички обекти, съвременна 
социална структура, необходимо количество и качество 
работни места, а също с достъпни за всички и комфортни 
жилища. При това, екоселищата трябва да бъдат грамотно 
вписани в природния ландшафт на местността, запазвайки 
екологията и културните традиции на населението. Имен-
но такава нова парадигма на заселване на жизненото прос-
транство на страната ни ще ѝ позволи да се съхрани и раз-
вива.

Безопасността в развитието на България трябва да бъде 
гарантирано от собствена концептуална власт на базата на 
самовластно прилагане на целия комплекс от базови сред-
ства за въздействие в интерес на обществото. Страната ни 
трябва да прилага комплексно и в своя полза всичките шест 
приоритета на обобщените средства за управление, в които 
да се предвижда взаимообвързано планиране помежду им. 
Концептуалната власт, на основата на различаване и разби-
ране на процесите в живота, трябва да прогнозира и изпре-
варващо да реагира на вънщните влияния, за да гаранти-
ра неутрализиране на опасности и негативни последствия 
пред обществото ни. Убийствени за българите са напъните 
на днешния „елит“ да се доказва пред т.н. световно прави-
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телство, което по отношение на България успешно реали-
зира система от ограничения, насаждайки лъжливи мен-
тални конструкции в общественото съзнание. Необходимо 
е да си създадем собствена концепция, по пълна функция 
на управлението и по всички приоритети за управление на 
обществото. Това е единствено правилния подход за да си 
гарантираме развитие и бъдеще в епохата на глобализаци-
ята.
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Определяне на концепцията за управление на база 
на шестте приоритета за социално управление

Първи приоритет

Общественото благосъстояние и дългосрочни пе-
риспективи за всяка страна, до голяма степен се опреде-
лят от господстващите в обществото нравствено-етични 
добродетели и съответстващия им мироглед. Той е коор-
динатна система и отправна точка на целите за развитие 
и концепцията на управление. Мирогледът определя не 
само вътрешните взаимоотношения в обществото, но и от-
ношението му към околния свят, както и начина по който 
този свят му отвръща. В мирогледа на българина за норма 
се приема равното човешко достойнство, заедност, човеч-
ност, живот в хармония с природата и хората, любов към 
ближния и семейството. На тази основа трябва да се фор-
мира концепцията за организиране на начина на живот или 
жизнеустройство. При това е необходимо да се избавим от 
натрапени отвън чужди стереотипи на мислене. Така на-
пример лихварството винаги се е осъждало в нравственото 
съзнание и култура на българина. Общество, което не е ос-
мислило нравствените основи на нещата в икономиката си, 
няма бъдеще.

Човечеството стои на прага на глобални промени в по-
соките на развитието си. Не оставят съмнение самоубий-
ствеността на господстващите днес идеи за единение на 
народите с глобализъм под формата на тоталитаризъм, от-
ричане на националното многообразие, насаждане идеала 
за безумно потребление и насилие във всичките му форми. 
Такава цивилизация не е способна да формира бъдеще за 
Човечеството, затова дните ѝ са преброени. 
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Глобалната история, че се формира от цивилизация, 
способна да се издигне над схемите на смисловото проти-
вопоставяне, притежаваща чувство за мяра и разбиране на 
мисията на Човека и цялото Човечество като единен, мно-
гонационален и поликултурен организъм, хармонично впи-
сан в Биосферата на планетата Земя.

България, като страна не може да съществува без на-
ционална идея, която да не е вписана в глобалния проект по 
отношение на цялото Човечество. Същността ѝ се изразя-
ва в: изграждането на общество, което да създава в себе 
си такава среда, която да гарантира всички условия за 
пълното развитие на заложения у всеки генетичен по-
тенциал от възможности.

Целият комплекс от мерки по осугуряване на безопас-
ността на обществото трябва в конкретен план да изрази 
тази национална идея. Тя присъства в колективното без-
съзнателно, в безсъзнателните нива на психиката на наро-
да и може да бъде осмислена, разбрана и приета. Концеп-
ции и планове разработени без разбиране на народното 
самосъзнание са безпериспективни. Концепция базирана 
на разбирането за многонационална цивилизационна идея, 
ще получи безусловно повсеместна дейна поддръжка в об-
ществото. 

Адекватния на реалността мироглед на народа е глав-
ното условие за обществено коцептуално-властно самоу-
правление.

Втори приоритет.

Най-ефективния начин за противодействие на инфор-
мационната агресия против българското общество е дос-
товерната история. Фалшификацията на българската ис-
тория служи за идеологическа основа на антибългарската 
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външна политика на определени външни сили. Необходи-
мо е овладяване на методологията за изследване на глобал-
ния исторически процес, като единно цяло на причини и 
следствия.

Досъпната, правдива и пълна история на всички отра-
сли в знанието е главното условие за обществено концепту-
ално-властно самоуправление на втори приоритет.

Трети приоритет

Той решава задачата за духовно-нравственото развитие 
на личността и човешкото общество в цялост, чрез преобра-
зуване на заложения в народния епос мироглед, на колек-
тивното безсъзнателно, в осъзната изразена в лексическа 
форма нова философска и методологическа култура. Ако на 
обществото му се натрапва деидеологизация, то по премъл-
чаване това предполага съвършенно конкретна идеология, 
свързана със затриването у новите поколения на историче-
ски изстраданите идеали. Резултат от деидеологизацията 
е взривът от потребителска жестокост, по-страшен от хищ-
ничеството в природата, понеже е подкрепен с интелекту-
алната мощ на хората.

Безопасността в обществото е по принцип невъзможна, 
ако няма разработени мерки за държавна поддръжка, охра-
на и развитие на идеология, избрана от българския народ. 
По тази идеология да се изгражда държавата и в същото 
време да гарантира със средствата на вътрешната и външ-
ната политика, всички условия за всестранно развитие на 
човека, биосферната и социалната му безопасност. Трябва 
да се изключи възможността схемата за подбор на упра-
вленци на тясно кланова основа, водеща до деградация кад-
ровия корпус. Повишението на качеството на управлението 
трябва да става чрез разширяването на кадровата база до 
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рамките на целия народ. Държавата трябва да осигури рав-
ни възможности за получаване на възможно най-високо и 
достъпно за всеки образование.

Основния инструмент на идеологическия приоритет – 
СМИ – не трябва да се управляват от „митичната свобода на 
словото“ на частни господари, а на законодателно ново да 
се заложи механизъм за дъжавна отговорност пред обще-
ството, като изразител на многонационалните интереси на 
обществото. Необходимо е също на законодателно ниво, да 
се определят пропорциите на теле и радио предаванията и 
музикални произведения на български и на чужд език, из-
лъчване на филми, родни и чужди, в полза на българската 
култура, както това е прието в другите развити страни. Иде-
ологията на държавното жизнеустройство е главния инстру-
мент за обществено концептуално-властно самоуправление.

Четвърти приоритет

Той определя Концепцията за самостоятелно и само-
достатъчно функциониране на стопанството и икономи-
ката на страната. При това, участието във всички светов-
ни интеграционни процеси и взаимодействия с външната 
среда, трябва да бъде ориентирано към допълнително, по-
ефективно удовлетворяване на обществените интереси на 
база взаимно-изгодно сътрудничество. България няма да 
приеме алтернативната концепция на развитие, в която ѝ 
се отрежда единствената роля на суровинен придатък на 
световната икономика. 

Още от времето на Аристотел, под „икономика“ се е раз-
бирало умението да се управлява народното стопанство в 
интерес на обществото. Съществувала е и принципно раз-
личната система от знания, наречена „хрематистика“ (от гр. 
хрема – богатство), според която са разработвани теории и 
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алгоритми за формиране на богатство на конкретна струк-
тура или отделен предприемач.

Днес в страната отсъства научна школа по икономика 
в нейното първоначално разбиране. Всички учебници и 
икономически теории, развивани в страната, се отнасят 
в голяма степен към хрематистиката. Необходимо е кре-
дитно-финансовата система да е настроена да обслужва ре-
алния сектор на икономиката, а не обратното както е днес. 

Инструментите на корпоративно-ориентираното упра-
вление на икономиката са:

–  Дохода от печатането на пари – получаван като 
разлика между себестойността на физическия па-
ричен носител (хартиен или електронен) и него-
вия номинал. Например, ако стойността на напе-
чатването на 100 доларова банкнота е 10 цента, 
то дохода от печатането ѝ е 99,90 долара. Обикно-
венно този доход не е общонароден и се присвоя-
ва с частно корпоративни методи от централната 
банка и частните задгранични емисионни цен-
трове – Федералния Резерв на САЩ.

–  Лихвения процент – алгоритъм за узаконен лих-
варски грабеж от международни и родни банкер-
ски кланове и корпорации.

–  Непрекъснатия изпревараващ ръст на тарифите 
определян от монополите.

–  Частно-корпоративното присвояване на общона-
родните природни ресурси (газ, нефт, гори, изко-
паеми и др.).

–  Обмен на стокова маса от държавата за чуждес-
транни хартиени или електронни платежни сред-
ства.

За формирането на обществено полезна безопасна ико-
номическа система, българската държавност трябва да 
пристъпи към следните законодателни мерки и норми:
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–  Централната банка и печатането на пари, да е под 
контрола на министерството на финансите;

–  Законодателна забрана за получаване на доходи 
извън сферата на съзиданието, т.е. забрана на 
лихварството и други форми на обществен пара-
зитизъм;

–  Законодателна забрана за повишаване на тари-
фите на енергоносителите и самоволното им уве-
личаване от монополите;

–  Законодателно запазване на добитите от недрата 
на земята богатства като държавна собственост и 
преход към пропорционално заплащане на стой-
ността им от добиващите предприятия, съобраз-
но количеството и качеството на вложения им 
труд;

–  Данъчно-дотационни механизми за изравнява-
не на нивата на рентабилност на различните от-
расли в народното стопанство, при запазване на 
вътрешно-пазарната конкуренция.

Подчинението на кредитно-финансовата система на 
нуждите на реалния производствен сектор е главното усло-
вие за обществено концептуално-властно самоуправление 
на България.

Пети приоритет

Средствата за геноцид са сериозна заплаха за съществу-
ването на българското общество. Те го дезорганизират и из-
раждат генофонда му. Водещото място сред всички тях при-
надлежи на цигарите и алкохола. Създалото се обществено 
мнение и съществуващото законодателство не ги отнасят 
към генното оръжие и положително гледат на акцизите и 
данъците, с които пълнят бюджета на страната. Принципно 
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различен поглед върху тези доходи се формира от гледна 
точка на обществено-полезното управление. Необходимо е, 
чрез повишено данъчно облагане върху цигари и алкохол, 
да се финансират мерки по ликвидиране на вредите нане-
сени върху обществото, както и провеждане на пропаганда 
за здрав начин на живот. За целта е необходима държавна 
политика, която да се прокарва чрез СМИ и образователни-
те учреждения.

Мирогледното, осъзнато отказване на българина от 
наркозависимостта (наркотици, цигари и алкохол) – това е 
главното условие за обществено концептуално-властно са-
моуправление на народа на България.

Шести приоритет

Понеже по принцип е невъзможно, само с военни мерки 
да се осигури комплексно решение на проблемите на безо-
пасността на обществото, е необходимо разработването на 
военна доктрина, определяща ролята, мястото и зоната на 
отговорност на въоръжените сили на страната. Необходимо 
е да се разбере, че всяко военно противопоставяне на две 
страни, в човешката история, е ставало в интерес на трета 
страна, и затова участието във военен конфликт е след-
ствие от неефективното управление на безопасността на 
по-високите приоритети. Затова военно-политическото и 
военно-техническото състояние на страната трябва, преди 
всичко да гарантира предотвратяване на възможна външ-
на агресия и надеждна защита на жизненоважните интере-
си на страната. За целта се изработва военно-политическа 
стратегия, като съвкупност от военно-политически идеи и 
виждания, отговарящи на политическите задачи и цели за 
гарантиране на всички военни аспекти на безопасността. 
Военната стратегия, като съставна част от военното изку-
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ство, трябва да бъде тясно свързана с военната доктрина 
на страната и да се ръководи от нейните положения в реша-
ването на практическите задачи. Политиката на държавата 
трябва да гарантира своевременна разработка на нови въо-
ръжения, тактики и стратегии за тяхното използване.

Използването на средствата на силово въздействие 
само в качеството на сдържащ фактор е главното условие 
за обществено концептуално-властно самоуправление по 
шести приоритет.

Пълна функция на социалното управление

Приложена към управлението на страната, теорията 
на управлението решава две задачи: Първата – управление 
на страната като обект, в процеса на функционирането ѝ. 
Втората – страната трябва да се самоуправлява в приемлив 
режим. Устойчивото функциониране на обществото, като 
управляема затворена социална система, и развитие с при-
емственост в продължение на много поколения, са възмож-
ни само при наличие на система от ефективно работещи 
обратни връзки (рис.1). Те трябва да се затварят към влас-
тващия елит така, че той да не губи връзка с реалния жи-
вот на народа и като управленци да бъдат винаги адек-
ватни на необходимите задачи за решаване, в полза на 
обществото и според предизвикателствата на времето.

Затова е необходимо законодателно да се обвържат ре-
зултатите от социалното управление с благосъстоянието 
на чиновниците от държавния апарат и топ-мениджмънта 
в бизнеса, ограничавайки разликата в доходите между най-
бедните и най-богатите части в обществото. Практиката 
показва безполезността на морално-етичните апели към 
банкери и топ-мениджери за ограничаване на доходите им, 
на фона на намаляващото благосъстояние на население-
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то. А още Аристотел е смятал, че разликата в доходите не 
трябва да превишава определени разумни граници. Както 
сочи днес статистиката, колкото е по-малка тази разлика, 
толкова е по-високо качеството на социалното управление. 
Необходимо е законодателно да се обвърже заплатата на 
служителите в държавния и общински апарат със жизне-
ния минимум, а в бизнеса, с прогресивно данъчно облагане, 
да се ограничи разликата в заплатите до 10, максимум 12 
пъти. Днес тази разлика е в стотици и хиляди пъти, което 
подсъзнателно се възприема от по-голямата част от населе-
нието като явна несправедливост. Извзетата част от свръх 
доходите на топ-мениджерите и звездите в шоу-бизнеса, да 
се насочи към повишаване на минималните заплати, с кои-
то хората работещи в материалното производство, образо-
вание, медицина и т.н., реално да могат да водят достоен 
живот.

Пенсията на всеки човек трябва да е обвързана не само 
с неговия трудов стаж, заплата и застраховки, но също и за-
дължително с броя на отгледаните деца, под форма на дъ-
жавна добавка за всяко отгледано дете. Човекът, отгледал 
деца, тябва да получава по-голяма пенсия от този, който е 
проживял живота си, без да е възпитал нито едно дете. В 
бъдеще тези законодателни норми ще прераснат в устой-
чиви морално-нравственни норми на културата на общест-
венното самоуправление.

Такава социално-икономическа политика на държавата 
ще позволи да се избегне уравниловката, която е пагубна за 
обществото, а в болшинство от работещото население ще 
се появи реален стимул а работа, раждане и възпитаване на 
деца, което е пътя за преодоляване на демографската ката-
строфа.

За осъзнатото решаване на тези задачи е необходимо 
цялостно управление на социалния процес по ПФУ.

1 етап. Опознаване на фактора на средата. Откриване на 
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обективните процеси, нуждаещи се от управление. Разра-
ботване и формиране на матриците на текущото състояние 
на държавата и обществото по всички външни и вътрешни 
фактори. Формиране на матриците на демографски обусло-
вените обществени потребности.

В началото е необходимо да се проведе „инвентариза-
ция“ на страната, а след това е необходимо да се води не-
престанен мониторинг на състоянието на обществото по 
всички (без изключения) значими за него параметри. Тряб-
ва да се осигури анализ на динамиката им. Този мониторинг 
трябва да се води от структури, подчинени изключително 
на президента. Държавния план за развитие и органите на 
статистиката трябва да формират единна система за пред-
виждане, целеполагане и развитие, като орган на концепту-
алната власт.

1.1.  Военно-силов аспект. Състоянието на въоръ-
жените сили, отбранителните отрасли на про-
мишлеността. Безопасност и боеготовност. 
Състояние на системата на министерството на 
вътрешните работи и спецслужбите.

1.2.  Здравето на нацията – състоянието на здрав-
ната система. Обемите на производство на ме-
дикаменти и нуждата от медицински услуги. 
Екология на местата на живот. Употребата от 
населението на наркотични вещества, в това 
число алкохол и цигари. Състоянието на сис-
темата за физкултурата, спорта и оздравител-
ните комплекси. Емоционалното състояние на 
хората от обществото: напрежения, страхове, 
радост, увереност.

1.3.  Народно-стопански аспект. Прави се описание 
на основните технологични цели на производ-
ствено-стопанския комплекс: характеристики 
на природните ресурси и изкопаеми, състояние 
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на добивните отрасли, преработващата про-
мишленост, производството на технологични 
компоненти и оборудване, производство на 
стоки. Необходимо е да се разпишат системи-
те с линейни уравнения на междуотрасловия 
баланс на производството и потреблението на 
продукция. Да се дадат характеристиките на 
енергоосигуреността и съответстващите обе-
ми на финансиране на производствено-стопан-
ския комплекс. Да се определят параметрите 
на работа на кредитно-финансовата система 
на страната. Да се дадат характеристиките на 
пазара. Да се оценят обемите на вътрешното 
производство и потребление, и обемите на им-
порт-експортните товаропотоци. Да се оцени 
конкурентната среда за отрасловите предприя-
тия и стокопроизводители. Да се оценят обеми-
те на демографски обусловените потребности 
на населението и степента на гарантираното 
им осигуряване, а също и на нивото на доходи-
те на населението. Да се охарактеризира продо-
волствената безопасност на страната.

1.4.  Идеология и хронология. Състояние на науката 
и образованието. Потребности и предложения. 
Оценка на системите за масова комуникация. 
Доминиращите идеологически нагласи и раз-
пространеност на религиозни учения. Ценност-
на система от приоритети, характеризираща 
обществото. Данни от социологически оценки 
на обществото за едни или други исторически 
събития, откриване на устойчивите психологи-
чески стереотипи.

1.5.  Нравствено-етична характеристика на обще-
ството, базови мирогледни парадигми: свобо-
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домислие, религиозност, представа за устрой-
ство на света, духовност, стремеж към развитие 
на собствената личност.

По всички гореизброени параметри е необходимо да се из-
върши „субект-обектен“ анализ на системете за управление на 
страната. Да се определят действащите схеми на управление 
и вземане на решения: като публичните и легитимните, така 
и скритите – корпоративни-кланови, олигархически, крими-
нални, и схеми на външно управление. Да се прояви функцио-
нирането на системите за безструктурно управление.

2 етап. Формиране на стереотипи и навици за разпозна-
ване на факторите на средата. Подготовка на кадрова база, 
способна концептуално, властно и квалифицирано да реша-
ва всички въпроси, свързани с целеполагане и развитие на 
обществото. Необходимо е осигуряване на подготовката на 
управленски кадри от ново ниво, способни да оценяват със-
тоянието на обществото и всички фактори, влияещи на не-
говото развитие. Заедно с днешните тясно специализирани 
професионалисти, за концептуално-властната държавност 
са необходими нов клас управленци, методологически са-
мостоятелни. Те трябва да виждат цялостната картина 
на състоянието на обществото и държавата, и да осъзна-
ват всички най-важни фактори в тяхната взаимовръз-
ка и взаимовложеност. Тези специалисти задължително 
трябва да владеят методите на апарата на математическо-
то моделиране за развитие на обществените процеси. Цена-
та на грешките в общественото управление е извънредно 
висока и следователно е необходимо да се възпитават висо-
конравственни и целеустремени хора, способни да вземат 
научнообосновани отговорни управленски решения.

3 етап. Формиране на вектора на целите на управление-
то. Разработка на основните направления на развитие, ор-
ганизация на стратегическото и текущото планиране. Спо-
ред определените на първия етап фактори на състоянието 
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на обществото и държавата, е необходимо да се разработят 
и съставят планове по формиране на вектора на целите за 
развитие на стопанските отрасли на страната и общините, 
и всички осигуряващи ги фактори. Да се състави списък с 
цели подредени по приоритет по отношение на демограф-
ската ситуация и здравето на населението, културно-обра-
зователното ниво, обществената насоченост и мирогледа 
на хората. Специалистите извършващи планирането тряб-
ва да имат ясно виждане за перспективите и образа на же-
ланото бъдеще, съгласовано с очакванията на цялото обще-
ство. Частно-корпоративните цели и клановите интереси 
трябва да се вписват в системата на обществените интере-
си и да не ѝ противоречат. 

4 етап. Формиране на целева функция – концепция, 
която да може в пълна степен да осигури достигането на 
целите на развитие. Тази концепция трябва да се изработи, 
а с това да се създадат и стратегии за отрасловото и тери-
ториалното социално-икономическо развитие на страната. 
Следва да се определят начините и механизмите, гаранти-
ращи зададените параметри на развитие.

4.1.  Кредитно-финансов инструментариум: обема 
на паричните емисии, лихвения процент, ва-
лутната политика, обема и структурата на да-
нъчното облагане, дотациите, субсидиите и т.н. 
Мерки от антимонополен характер. Позиция 
спрямо световната икономическа система.

4.2.  Разработване на мероприятия от идеологиче-
ски характер по пропаганда на здрав начин на 
живот, формиране на патриотични възгледи и 
убеждения, развитие на качества и естествени 
потребности на Човешката личност.

4.3.  Разработка на организационни схеми и прин-
ципи на функционирането на системите на уп-
равление.
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4.4.  Разработка на произтичащите от концепцията 
закони и нормативни актове, осигуряващи це-
лесъобразната дейност на системата на упра-
вление на страната.

5 етап. Формиране на целевите управляващи структу-
ри, необходими за изпълнението на плановете и реализи-
рането на концепцията на управлението.

5.1.  Административната реформа трябва да се про-
вежда според конкретните цели, а не в името на 
идеята за реформи. Не министерствата трябва 
да разработват концепцията, а обратно: минис-
терствата, ведомствата и учрежденията тряб-
ва да се създават според нуждите, целите и за 
реализиране на концепцията, т.е. те трябва да 
бъдат само изпълнители на властта. Законода-
телната власт трябва да разработва и приема 
закони в съответствие с концепцията, разра-
ботена на етап 4. Целеполагането трябва да се 
прави в името и за обществото.

5.2.  Реализацията на плановете в областта на ико-
номиката трябва да става с пазарни методи, в 
конкурентна среда.

5.3.  Работата на СМИ трябва да съдейства за реали-
зацията на приетата концепция за развитие на 
обществото, а не да го води към деградация.

5.4.  Образователната система, в т.ч. и висшето про-
фесионално образование, трябва да решава за-
дачите по възпитанието на човека и развитието 
на личността, да учи на самостоятелно мислене 
и самостоятелно усвояване на нови знания.

5.5.  Системата на силовите ведомства трябва да 
гарантира фактическата безопасност на обще-
ството.

5.6.  Системата на здравеопазването е длъжна, на 
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първо място, да опазва здравето на човека – фи-
зическо и емоционално. 

6 етап. Осигуряване на ефективен независим контрол 
за дейността на структурите в процеса на осъществявано-
то от тях управление. Става дума за контрол за достигане 
на поставените цели. Определяне на вектора на грешката 
( разликата между вектора на целите и вектора на текущо-
то състояние) – това е главната цел на контролно-сметната 
палата. И едва на второ място – оценка на правилността на 
действията и съответствие с нормативните актове. Освен 
това е необходима и оценка на самите нормативни актове, 
от гледна точка на тяхната полезност за целесъобразната 
работа на структурите по достигане на желаните резулта-
ти. Процесът на реализиране на устойчиво многогодишно 
управление по този етап, се затваря към етап 1, а самата 
комплексна система става затворена по прави и обратни 
връзки, реализирайки се на принципа „предиктор-корек-
тор“.

7 етап. Анализ на ефективността на функциониране 
на структурите по отношение на поставените цели. Прие-
мане на решения по тяхната реорганизация, реформиране 
или ликвидиране, ако вече не са нужни, с цел повишаване 
на качеството на управлението. Приемането на решение за 
продължаване на работата на структурите, създадени за 
достигане на обществени цели, или за тяхното реоргани-
зиране трябва да се прави регулярно. Защото при напълно 
достигане на някои от целите, т.е. част от структурите за 
това вече не са нужни, някои цели не се достигат поради 
необходимост от повишаване на качеството на управление-
то, а някои цели се достигат в определени граници, които 
запазват и за следващ период.

В процеса на управление на обществото по ПФУ става съ-
четаване на структурно (чрез държавен апарат) и безструк-
турно управление (чрез концептуалната власт). При това 
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държавния апарат трябва да бъде настроен за реализиране 
на собственна (а не чужда) концепция на социално управле-
ние, решаваща задачата за своето цивилизационно развитие.

Перспективите за изграждането на българска концеп-
туална власт в епохата на глобализма са в следните направ-
ления: 

1.  България да стане самовластен субект на геополити-
ческо управление, разрабтващ собствена дългосроч-
на стратегия, създаваща безопасни условия за своята 
реализация, на базата на Концепция за всенародна 
безопасност. Стратегията за безопасно развитие на 
България трябва да се основава на еднозначното оп-
ределяне на целия спектър от обществени интереси 
и тяхното въплъщаване в обществено-политическа-
та практика на държавното управление.

2.  Публичното обсъждане на феномена на концептуал-
ната власт и изграждането на самостооятелно кон-
цептуално-властно управление в България, ще до-
принесе за развитието на политическата култура на 
обществото ни и за преодоляване на разногласието в 
частно-корпоративните интереси на съвремения по-
литически елит. Ще способства за съгласуването на 
обществените интереси под формата на идеология за 
ново държавно жизнеустройство в многоетническа 
България. Концепцията на българското самовластно 
управление трябва максимално да отчита особено-
стите на родния манталитет и да набляга на богатите 
културно-исторически традиции на народа ни.

3.  Първостепенна задача е не само обсъждането, а и раз-
работването на дългосрочна Концепция за общест-
вено полезно развитие на страната, с формулиране 
на етапите и целите ѝ, ориентирани с приоритет към 
обществените интереси и разумното им съгласуване 
с частните. Управлението, включвайки всички стъп-
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ки на идеологическата, законодателната, изпълни-
телната и съдебната власт, е ориентирано към оси-
гуряване на безопасността на България. Стратегията 
за нейното осъществяване включва комплекс вза-
имосвързани мероприятия по всички шест обобще-
ни приоритети на управление.

3.1  Мирогледен приоритет – адекватен, обективен 
на реалността мироглед на широките народни 
маси.

3.2  Исторически приоритет – достъпна, правдива и 
пълна история на всички видове знания.

3.3  Идеологически приоритет – идеология на дър-
жавно жизнеустройство като инструмент на 
българското про-народно самоуправление.

3.4  Икономически приоритет – подчинение на кре-
дитно-финансовата система на нуждите на ре-
алния сектор на производство.

3.5  Генетически приоритет – мирогледен отказ от 
наркозависимост (наркотици, алкохол, цигари).

3.6  Силов приоритет – използване на средствата 
за силово въздействие само в качеството си на 
сдържащ фактор.

4.  Вероятността за благополучното бъдещо реализи-
ране на тази концепция, пряко зависи от дълбокото 
разбиране и проработване на българския социален 
идеал на българската концептуална власт (като не-
формализиран властен институт на общественно 
самоуправление), която е пряко свързана с нацио-
налната ни идея. Цялостното, концептуално-властно 
управление, в името на народа на България е залог за 
динамично и безкризисно развитие на българското 
общество през XXI век.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Създалата се, в продължение на много векове система 
за наддържавно цивилизационно управление на общество-
то, определяме като особен вид власт – концептуална. Кон-
цептуалната власт – това е двуяко явление: от една страна, 
това е власт на хора, способни да пораждат в обществото 
социални процеси, обхващащи живота му в продължение 
на много поколения и протичащи съгласно разработена 
концепция, а от друга страна, това е власт на самата кон-
цепция (замисъла или системата от идеи), по който живее 
обществото, т.е. власт над масовото обществено съзнание.

Концептуалната власт е автократична по своята приро-
да, тя действа извън демократичните процедури и предста-
влява най-висшото ниво на социалното управление.

Концептуалната власт разработва замисъла на жизне-
устройство на обществото (концепцията) и безструктурно 
и скрито я внедрява в масовото съзнание на обществото.

Идеологическата власт облича замисъла за жизне-
устройство на обществото (концепцията) в привлекателна 
за обществото форма. 

Законодателната власт пише закони под разработена-
та концепция, тоест юридически я закрепя в правното поле. 

Изпълнителната власт я прокарва в живота (основно 
със структурен начин на управление) според приетите за-
кони. 

Съдебната власт защитава юридически закрепена-
та концепция от посегателства от страна на алтернатив-
на концептуална власт и подтиска несъгласните, а също и 
престъпните елементи на обществото.

Глобализацията е обективен процес на концентриране 
на производителните сили на обществото, но освен това тя 
се осъществява субективно, според нравствеността на уп-
равляващите я.
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Концептуалната власт е възможна само по пълна функ-
ция на управление с използване на всички приоритети на 
обобщените средства на управление на обществото като 
единен комплекс. Затова перспективите за изграждане на 
българската концептуална власт в епохата на глобализма, е 
свързана преди всичко с концепцията за самовластно про-
народно управление определена по всичките шест приори-
тета.

–   Мирогледен приоритет – адекватен, обективен на 
реалността мироглед на широките народни маси.

–  Исторически приоритет – достъпна, правдива и 
пълна история на всички видове знания.

–  Идеологически приоритет – идеология на дър-
жавно жизнеустройство като инструмент на бъл-
гарското про-народно самоуправление.

–  Икономически приоритет – подчинение на кре-
дитно-финансовата система на нуждите на реал-
ния сектор на производство.

–  Генетически приоритет – мирогледен отказ от 
наркозависимост (наркотици, алкохол, цигари).

–  Силов приоритет – използване на средствата за 
силово въздействие само в качеството си на сдър-
жащ фактор.



Книжарница „Новото Битие“ 
Книжна борса Болид, ет. 2

Книжарница „Новата Епоха“ тел. 02 981 32 79
Верига книжарници Сиела

Верига книжарници Букпойнт 
Верига книжарници Хеликон

ИЗДАТЕЛСТВО ХЕЛИОПОЛ
„СЛЕДВАЙ СЪРЦЕТО СИ!“

КНИЖАРНИЦА „НОВОТО БИТИЕ“
София 1000, ул. Хан Крум 7 А (до пл. Славейков)

За контакти: тел. 0887 025 404 
e-mail: heliopol@abv.bg

www.allatra-bolgaria.info

Интернет сайтове на Хелиопол: 
www.book-heliopol.com 

www.rosovazora.com 
www.imadrugpat.org 

www.heliopol.com 
www.beinsa.net 

www.7rilskiezera.com


