
МЕТОДОЛОГИЯ  
ЗА РАЗРАБОТВАНЕ НА НОВА БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНА 

ИДЕОЛОГИЯ 
 

Николай Павлов 
 

През първото десетилетие на ХХІ в. българската нация е в процес на 
пълен разпад и тотална деградация. Причините за това са многобройни, но две 
от най-важните са всепомитащата глобализация и мощният геополитически 
натиск на близки и далечни  врагове. Банални истини, които се нуждаят от 
банални решения. Лечението, според терминологията на англоезичното 
социално инженерство, е „nation-building”, т.е. изграждане, формиране на 
нация. С други думи, необходимо е Ново Българско Възраждане, при което 
сегашната полуразпаднала се българска етническа маса да се трансформира в 
нова българска нация със здрава национална ценностна система и собствена 
идеология.  

В днешно време политиките за формиране на нови нации се прилагат по 
целия свят – от Афганистан и Ирак, през Израел и Кавказ, до Македония,  
Косово и Босна. Твърде често се формират нации от общности, които никога не 
са били нации или поне народи. В това отношение ние, българите, сме в по-
добро положение. Ние поне сме били народ и нация, в определени исторически 
периоди  дори сме били имперски народ и поне част от нас добре знаят това.  

От научно-приложна гледна точка за формирането на нация са нужни две 
неща – сравнително голяма група хора (по възможност с общ етнически 
произход) и солидна национална идеология, която бавно, но трайно да се 
превърне в полурелигиозен феномен. Макар и да се стопяваме, ние все още 
имаме сравнително голяма група хора – поне за следващите 20-25 години. 
Идеологията обаче е слабото ни място. Всъщност една от основните причини за 
това днес да няма българска нация е липсата на адекватна на реалността 
Българска национална идеология. Официозните идеологеми за 
“цивилизационния избор”, за НАТО, ЕС и за “правата на човека и животното” 
въобще не ги броим. Това са псевдоидеологии, в които никой не вярва – а най-
малко вярват тези, които ги проповядват. При тези хубавци идеологията се 
свежда до познатата фраза “интересът клати феса”.   

Фундаменталното значение на идеологията е открито още в зората на 
човешката история и мъдрите владетели винаги са се стремяли да контролират и 
моделират идеологическото пространство. В съвременността борбата за 
идеологическо надмощие и контрол кипи с пълна сила. Един от многото 
примери е стартиралата през 2006 г. инициатива на финансирания от САЩ и 
НАТО  Европейски център за изследвания по сигурността „Джордж Маршал” 
(базиран в Германия). Инициативата е озаглавена „Нанасяне на контраудар 
срещу идеологическата поддръжка  за тероризма” (Countering Ideological 
Support for Terrorism – CIST). Целта на инициативата е да бъде спечелена 
идеологическата битка срещу международния тероризъм и неговите позиции да 
бъдат отслабени чрез стратегия за спечелване на “сърцата и умовете” на 
значителна част от мюсюлманския свят.1 Тази инициатива е добър пример за 
това, че без силна идеологическа и пропагандна поддръжка не е възможно 
постигането на дългосрочни военно-политически и стратегически цели.  

 



Без национална идеология, няма нация 
 
Хубавото е, че през последните години се засили националистическото 

говорене, в което тук-там има и наченки на идеология. Достатъчно е да се 
анализират националистическите форуми и издания, където покрай 
информационния шум има и опити за идеологически търсения.  Само че това са 
все още наброски – твърде фрагментарни и разхвърляни. Липсва система, а 
идеологията е именно система от взаимосвързани идеи. Засега нямаме нищо от 
класата на идеологическите конструкции на нашите крупни, но напълно 
забравени национални идеолози от периода между двете световни войни – Янко 
Янев, Найден Шейтанов, Спиридон Казанджиев и други. Философията на 
българската история, чийто ярък представител в годините между двете световни 
войни е Димитър Съсълов, също е силно занемарена.2 А за страстните и почти 
фанатични национални идеологически системи, като тази на  Отец Паисий 
Хилендарски (ХVІІІ в.) и Георги Раковски (ХІХ в.), можем само да мечтаем.  

Естествено, не бива да подминаваме приноса  на няколко  съвременни 
български журналисти, които основно на страниците на бившия в. „Монитор” и 
бившето сп. „Ави-тохол” публикуваха ценни статии върху българската 
национална идеология.3 Техните приноси, както и тези на авторите в бившето 
сп. НИЕ,  може и трябва да бъдат използвани при формирането на една модерна 
Българска национална идеология. Същото важи и за основните тези в 
Българската национална доктрина „България през ХХІ в.”, която бе разработена 
от Научния център за българска национална стратегия, но така и не бе приета от 
Народното събрание. Основният недостатък на съвременните опити за 
Българска национална идеология е смесването на идеологията с политическа 
програма и неизбежното затъване в блатото на политиката.  

Важен принос от съвременната епоха е и един малко известен документ, 
озаглавен „Заветите на Кан Кубрат”. Този секретен  документ е разработен в 
началото на ХХІ в. в рамките на таен проект и е структуриран в 24 Кубратови 
Завета по аналогия с „Протоколите на сионските мъдреци”.  

Авторът няма претенциите в това кратко изследване да даде готовите  
формули и основните положения на една нова Българска национална идеология 
(БНИ).  Това е възможно само след широко обсъждане и включване на 
значителен брой експерти с национално мислене. Целта на автора е да постави 
методическите основи и примерната структура на една научно-обоснована 
модерна БНИ. Ние предлагаме Матрицата (съгласно компютърната 
терминология) и Великия Кроеж (съгласно терминологията на Димитър 
Съсълов). Най-общо са формулирани и различните алтернативни постулати на 
системните елементи от БНИ. Но тяхното прецизно дефиниране  идва на по-
следващ етап в рамките на определен проект или организационна архитектура.  

 
 



Матрица  
на фундаменталните системни елементи на модерната Българска 

национална идеология (БНИ) 
 
 

№ Фундаментален 
системен 
елемент на 

БНИ 

Обосновка на 
значимостта 

Алтернативни варианти на системния 
елемент 

1. Българският 
произход и 
прародина 

Фундаментален елемент от 
националната идеология, 
който дава отговор на 
въпросите: „Кои сме ние?”, 
„Откъде идваме?” и „Накъде 
отиваме?”. И не на последно 
място – „Кои са нашите 
братя?” и „Коя е нашата Земя- 
завинаги?”  

o Традиционната учебникарска версия за тюркския 
произход на прабългарите, които се претопили в 
“славянското море” 

o Българите като един от най-древните индо-арийски 
народи, който ясно се отличава от тюрките и 
славяните. Този постулат има 2 под-варианта по 
отношение на прародината.  
Под-вариант 1: Планините Памир и Хиндокуш или   
Таримската котловина (в днешен северозападен 
Китай) с акцент върху хунорското наследство 
Под-вариант 2: Балканите като най-древна българска 
земя – автохтонната теория за българския произход, 
която акцентира върху историческата приемственост с 
Тракийската цивилизация.  
Възможно е да се търси синтез между Вариант 1 и 
Вариант 2, но неговата убедителна защита е 
проблематична.   

2. Религията  Религията стои в ядрото на 
всяка национална идеология, а 
в по-голямата част от 
човешката история играе 
ролята на водеща идеология. 
Понастоящем тази водеща 
роля на религията е присъща 
за голяма част от 
мюсюлманския свят.  Като 
част от БНИ религиозният 
компонент трябва да има 
както метафизични и 
мистични, така и ярко 
изразени практически 
елементи. Последните до 
голяма степен се препокриват 
с Морала като системен 
елемент на БНИ.  

o Строго придържане към принципите на 
православното християнство. При този вариант 
ключов става и въпросът за организацията на 
Българската православна църква и нейната 
поддръжка за БНИ. Като примери при тази 
алтернатива могат да се посочат православните 
църкви в Гърция, Сърбия и Русия, които провеждат 
активни националистически политики.   

o Българското християнство, разглеждано  като 
специфична форма на християнството, която е стояла 
много по-близо до автентичното християнство в 
сравнение с католицизма и православието. При този 
вариант могат да се интегрират и някои от народните 
вярвания, които очевидно имат езически характер.  

o Търсене на специфична българска религия по 
формулировката на Раковски, който прави подобен 
опит във връзка с нашите борби за църковно 
освобождение.4 

o Тангризъм и други форми на неоезичество. 
Спецификите на Тангризма дават възможност той да 
бъде дефиниран като елитарна религия на българите, 
която е достъпна само за посветените.  

o Атеизъм – може да играе роля в национална 
идеология, само ако е много страстен,  фанатичен и 
дори войнствен. Такива примери са болшевишка 
Русия и социалистическа Албания.  

3. Моралът Проблемът за ценностната 
система, разбиранията за 
доброто и злото имат ключово 
значение за националната 
идеология. Моралът е 
религиозно-идеологически 

o Моралът на българина следва да се определя от 
десетте Божи заповеди 

o В името на България всичко е позволено (йезуитският 
принцип “целта оправдава средствата”) 

o Морал по принципа “отвъд доброто и злото” – 
съгласно формулировките на Ницше  



феномен с огромно значение 
за реалния живот. Моралната 
сила е много по-“силна” и 
дълготрайна от физическата 
сила. Ето защо признаването и 
преодоляването  на личните и 
общностни грехове и пороци, 
както и  моралното израстване 
са ключов елемент в БНИ. 
Особено важно е 
дефинирането на различните 
грехове, пороци и табута 
(напр., по отношение на 
другите етноси). От решаващо 
значение е и личният пример 
на проповядващия моралните 
основи  на БНИ. 

o Няма Бог, следователно всичко е позволено 
(принципът на нихилистите, формулиран от 
Достоевски, който в определени случаи може да 
придобие и националистически пълнеж) 

 

4. Съвременна 
България 

Оценката на актуалното 
състояние на България навлиза 
в чисто политическата сфера, 
но е задължителен елемент от 
БНИ. От оценката за 
съвременна България зависят  
други важни системни 
елементи от националната 
идеология. С оглед на 
обективното състояние,  
оценката за съвременна 
България във всички случаи 
ще е негативна, но са 
възможни  различни нюанси.  

o България е жертва на международен заговор и има 
статут на колония. България се управлява от 
небългари. Възможни са различни версии при 
оценката чия колония сме – на Турция, на Русия, на 
САЩ. Възможен е и интегриран вариант – няколко 
метрополии (Вашингтон, Брюксел, Анкара и Москва) 
контролират различни дялове от българското 
пространство, политическия и обществено-
икономическия живот. В този случай като ярък 
пример се дава “тройната коалиция”, в която 
различните партии представляват различните 
колониални сили. В някои случаи към колониалните 
метрополии се прибавя и Тел Авив.  

o България е държава с ограничен суверенитет. 
Подложени сме на диктат от НАТО и ЕС. Това е по-
умерена интерпретация на първия – “по-черния” 
вариант 

o България е поробена страна – тезата за “Новото 
робство” (по-опростен и лесно описуем вариант от 
този за международния заговор) 

o България е поробена страна, подобно на 60% от 
държавите по света (по-мек, “успокояващ” вариант)  

5. Цели на БНИ При целеполагането 
неизбежно се навлиза в 
политическата сфера, но 
целите са задължителен 
елемент в структурата на БНИ. 
Възможно е чрез по-висока 
абстракция на целите поне да 
се достигне равнището на 
метаполитика, без пряко да се 
навлиза в политиката.   

o Нова българска нация с високо чувство за чест и воля 
за съпротива 

o Свободна България, изградена на принципите на 
националната демокрация и органичното общество. 
Лозунгът при този вариант е: „България за 
българите”.  

o Единна и целокупна България, обединяваща всички 
български земи (традиционният национален идеал до 
1944 г.)  

o Паралелна национална власт, която функционира 
успоредно с официалната власт на окупационната 
администрация (по примера на ВМРО или на 
организациите на косовските албанци в по-ново 
време) 

o Ново българско националистическо движение (напр., 
партия) – възможно е БНИ да се създаде с цел просто 
да легитимара създаването на нова 
националистическа формация. В този случай 
идеологията е тъждествена на политическа програма.  

6. Методи и средства 
за постигане целите 

Този системен елемент е 
функция на организационната 

o Политически средства. Политическите средства 
могат да бъдат разграничени на 3 степени – 



на БНИ архитектура за прилагането  
на БНИ.  Дейностите за 
постигане целите на БНИ 
трябва да се водят активно и  
настъпателно, но само с мирни 
средства. Прилагането на 
военни и паравоенни средства 
е изгодно само за нашите 
врагове, тъй като ще бъде 
използвано за дискредитиране 
на борбата ни и за репресии 
срещу нас.  

политическа активност (участие в политическия 
живот); протест; и въстание.   

o Икономически средства – възможен е широк спектър  
дейности – от полукриминална икономическа 
дейност до общност от типа „затворена икономика”. 
Примерът с някои от крилата на ИРА е показателен за 
риска криминалните икономически дейности (напр. 
обири на банки) като средство за прилагане на 
национална идеология в определен етап да се 
превърнат в самоцел.  

o Пропаганда и културно-просветна дейност 
o Изграждането на нови национални ядра – формални и 

неформални организации, групи за легална 
съпротива, които по пътя на естествения подбор, 
разпадания и сливания да създадат условия за 
формирането на нова Българска нация докъм средата 
на ХХІ в.  Възможно е да се прилага и способът 
„формиране на нови български родове” като ядро за 
новата българска нация.  

o Проникване на националисти под прикритие в 
държавното управление с оглед постепенно 
овладяване на властови ресурс 

o Въоръжена съпротива – възприемането на това 
средство е доктринално  обуславено само при 
възприемане на тезата  „България е поробена страна” 
в системен елемент 4 – „Съвременна България”.  

7. Врагът  Ясното дефиниране на Врага / 
Враговете е същностен 
елемент на националната 
идеология. Следва да се има 
предвид, че дефинираните 
Врагове не бива да бъдат 
прекалено много, тъй като 
разводняват идеологията. От 
доктринална гледна точка най-
добре е Врагът да е един.  

o Малцинствата в България. Особен акцент върху ДПС 
и циганската организирана престъпност.  

o Съседните държави (най-вече Турция, Сърбия и 
Гърция) 

o Великите сили (най-вече САЩ или Русия) 
o Продажните политици и “новите еничари” 

8. Геополитически 
съюзници 

Проблемът за възможните 
външни съюзници е много 
деликатен, но неизбежен.   

o Русия и „православната ос” (Сърбия и Гърция) 
o САЩ като единствена суперсила, която може да ни 

„закриля” 
o Страните-членки на НАТО и ЕС, които формално ни 

се водят съюзници 
o Националистическите партии в Европейския 

парламент 
9. Български 

общности в 
чужбина 

Отношението спрямо 
българите в чужбина е ключов 
елемент в българската 
национална идеология. По 
правило отношението трябва 
да подчертава необходимостта 
от активна политика спрямо 
българските общности в 
чужбина. Възможни са обаче 
различни акценти и нюанси, 
особено по специфични казуси 
като Македония и волжките 
българи.  

o Трябва да се полагат усилия за завръщане на 
българите в Родината-майка с оглед преодоляване на 
демографския срив 

o Трябва да се полагат усилия за съхраняване 
идентичността на българите зад граница. Подтекстът 
при този вариант е, че те трябва да остават там, 
където са родени – особено за земи, които са исконно 
български (Македония, Бесарабия).  

o Македония е българска и ние трябва да се стремим да 
я присъединим към България.  

o Македония вече е изгубена кауза и по-целесъобразно 
е да се работи само с македонците с българско 
самосъзнание.  

10. Водачът и елитът  Въпросът за легитимния водач 
/ вожд, за йерархията и 
авангардния елит има не само 
организационни, но и 

o „Силната ръка”, която ще поведе нацията  
o Вождът – тип „фюрер” 
o Вождът – тип „Колобър” 
o Древният български цар от Планината, който чака да 



идеологически измерения. Без 
водач и елит с общопризната 
легитимност националната 
идеология не може да бъде 
реализирана.   

бъде призован и да поведе свещената борба – (по 
аналогия с келтския мит за крал Артур). Тази 
митологема умело бе използвана през 2001 г. при 
завръщането на Симеон Сакскобургготски от 
Испания.  

o „Апостолите на свободата” – колективен ръководен 
орган за формиране и прилагане на БНИ. Друг 
аналогичен вариант е форматът „Съвет на 12-те 
Боили”.  

 
Изложените 10 системни елемента са задължителни за разработването на 

солидна теоретично-обоснована Българска национална идеология. 
Предложените алтернативи не са изчерпателни и имат за цел по-скоро да 
стимулират мисленето, отколкото да дадат готови формули. При всички случаи 
системният подход, използван в тази Методология,  трябва да се прилага при 
всяко модерно пропагандно начинание, какъвто е проектът на сп. „Велика 
България” за БНИ. Всяка война се предшества от многогодишно планиране,  
военно строителство, тренировки и учения. По същия начин Освобождението и 
решаването на проблема за властта в България ще се предшества от сериозна 
идеологическа и пропагандна „огнева подготовка”. Този, който победи на 
идеологическия фронт, има най-високи шансове за победа и на реалния фронт.  

 
                                                 
1 За инициативата CIST има подробна информация в: Connections. The Quarterly Journal (Winter 
2006), Garmisch-Partenkirchen, Germany: Partnership for Peace Consortium of Defense Academies 
and Security Studies Institutes. Академичното списание “Connections” се издава в рамките на 
инициативата на НАТО „Партньорство за мир”.  
2 Виж: Съсълов, Димитър  Пътят на България, София: Издателство КИБЕА, 2000. 
Фундаменталният историко-философски труд на Д. Съсълов е издаден за пръв път през 1938 г.  
3 Най-систематичен национално-идеологически характер имат публикациите на журналиста от 
в-к „Монитор” Илия Илиев. Повечето от тях са публикувани в: Илиев, Илия  Силуети в синьо-
червената мъгла, София: Издателство „Знание”, 2005.  
4 Идеята на Г. Раковски за специфична българска религия е слабо известна, но заслужава 
сериозно внимание. Тя е изложена в едно негово писмо от 1861 г. и е публикувана в неговите 
събрани съчинения в статията “Европа и българският черковен въпрос” (Виж: Раковски, Георги  
Събрани съчинения, София, 1983). В писмото Раковски пише: “При такова положение ... за да 
отбегнем сички удари католишки, протестантски, гръцки и славянски, нам не остава нищо 
друго, освен да се отделим от сички с некоя си нова от нас измислена малка ерес религиозна ... 
като покажем, че ние имами особена българска религия.” 
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