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Резюме

Основна цел на настоящата разра-
ботка е да информира относно 
набелязаните основни проблеми 

и да предложи размисли и виждания 
относно взаимовръзките между тях и 
решаването им. Тя се позовава на офи-
циални международни източници, като 
„Доклада на ООН по заплахите, предиз-
викателствата и промяната” и препоръ-
ките на генералния секретар на ООН по 
повод бъдещите заплахи, пред които е 
изправен света.
Ключови думи: заплахи от високо ниво, 
ООН 
JEL: F: International Economics, F0: 
General, F01: Global Outlook

Въведение
Основна цел на настоящата разработка 
е да информира относно набелязаните 

проблеми и да предложи размисли и 
виждания относно взаимовръзките меж-
ду тях и решаването им. Тя се позовава 
на официални международни източни-
ци, като „Доклада на ООН по заплахите, 
предизвикателствата и промяната” и 
препоръките на генералния секретар на 
ООН по повод бъдещите заплахи, пред 
които е изправен света.
Основните заплахи, идентифицирани от 
„Доклада на ООН по заплахите, предиз-
викателствата и промяната”� и препо-
ръките на генералния секретар на ООН1 
коренспондиращи с него, могат да се 
обособят в следните групи: 
бедност;
инфекциозни заболявания;

1  A more secure world: our shared responsibility, Report 
of the High-level Panel on Threats, Challenges and Change, 
Transmittal letter dated 1 December 2004 from the Chair of the 
High-level Panel on Threats, Challenges and Change addressed 
to the Secretary-General, 2004.
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влошаване на околната среда;
междудържавни конфликти и войни;
геноцид и други жестокости;
оръжия за масово поразяване;
тероризъм;
транснационална организирана прес-
тъпност. 
Бедността е липсата на възможност за 
задоволяване на основни човешки нуж-
ди от чиста вода, храна, здравни грижи, 
образование, облекло и подслон. Спо-
ред определение на Световната банка 
тя включва ниски доходи и невъзмож-
ността да се придобият основни стоки и 
услуги, необходими за оцеляването на 
индивидите с достойнство, ниски нива 
на здравеопазване и образование, липса 
на достъп до чиста вода и канализация, 
недостатъчна физическа сигурност и 
други.
ООН дефинира: „В основата на бедност-
та стоят липсата на избор и възможнос-
ти, нарушаването на човешкото дос-
тойнство…липсата на достъп до храна и 
дрехи, липсата на достъп до образование 
и здравеопазване, липсата на работа. Тя 
означава несигурност, безпомощност и 
изолация на отделни лица, домакинства 
и общности. Бедността предполага пови-
шени нива на  насилие, лоши жилищни 
условия, липса на достъп до чиста вода и 
канализация.”. 2

Бедността е свързана както с доходите, 
така и с достъпа до услугите. Тя включва 
липса на доходи и ресурси за устойчиво 
осигуряване на поминък, глад и недо-
хранване, заболявания, ограничен дос-
тъп или липса на такъв до образование 
и здравеопазване, нарастване на заболе-
ваемостта и смъртността, нарастване на 
бездомността, пребиваване в неподхо-

2  Follow-up to the outcome of the Millennium Summit, 
Note by the Secretary-General
Fifty-ninth session, Agenda item 55, General Assembly, United 
Nations A/59/565, 2 December 2004, 2004.

дящи жилища и опасна среда, социална 
дискриминация и изолация на индиви-
ди, групи и части от обществото. Харак-
теризира се и с невъзможност за участие 
в гражданския, социалния и културния 
живот на страната.
Нарастването на разходите за живот 
правят бедните хора по-малко способ-
ни да си позволят определени стоки и 
услуги. Те отделят значителна част от 
бюджета си за храна и могат да бъдат 
особено уязвими по отношение на пови-
шаване на цените на хранителните про-
дукти. Световната банка предупреди, 
че 100 милиона души са застрашени от 
потъване в бедност. Свръхнаселеността 
също опосредства бедността. 
Изследванията в социалната сфера по-
твърждават, че съществува риск от изо-
ставане в образователно отношение на 
деца, чиито родители са с ниски дохо-
ди. Тези деца са изложени на по-висок 
риск от задържане в един и същ клас 
и незавършване на образованието си. 
При деца, произхождащи от семейства с 
ниски доходи, са налице рисковите фак-
тори като младежка престъпност, ранна 
бременност и други.
Защитата на правата на бедните слоеве 
на населението и подпомагане разви-
ващите се държави може да бъде важна 
стратегия за намаляване на бедността. 
В известна степен гаранция за социална 
сигурност е предоставянето на финасо-
ва и нефинансова помощ под формата 
на безплатно образование, подобрява-
не на здравеопазването, предоставяне 
на социални помощи (за отопление, за 
покриване на основни жизнени нужди), 
подпомагане на социално слаби семей-
ства сами да отглеждат децата си или от-
даването им в приемни семейства, с цел 
превенция на негативите съдържащи се 
в социалните институции, подпомагане 
на младежите (подпомагане образова-
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нието, обучението им, намирането на 
работа, установяване на трайна про-
фесия). Друг начин за подпомагане на 
развиващите се икономики е намаляване 
или опрощаване на дълга им към оста-
налия свят. Ако те не отделят огромните 
средства за плащанията по външния си 
дълг, ще имат възможност да пренасочат 
финансовия си ресурс към приоритети, 
като здравни грижи, образование и на-
маляване на бедността.
Една трета от смъртните случаи в све-
та - около 18 милиона души на година 
или 50 000 на ден - се дължат на причи-
ни свързани с бедността.3 Според Све-
товната здравна организация, глада и 
недохранването са един най-сериозните 
заплахи за общественото здраве на све-
та, като недохранването е най-големият 
фактор за детската смъртност, присъст-
ваща в половината от всички случаи. 

Инфекциозната болест е клинично 
заболяване в резултат от присъствието 
на патогенни биологични агенти, вклю-
чително вируси, патогенни бактерии, 
гъбички, протозои, многоклетъчни 
паразити. Инфекциозните заболявания 
са заразни заболявания, с огромен по-
тенциал за предаване от човек на човек 
или вид на друг с възпроизвеждането на 
болестотворни агенти.4

Според информация на Световната 
здравна организация най-смъртонос-
ните инфекциозни болести, които са 
причинили над 100 000 смъртни случаи 
през 2002 г. са: инфекции на долните 
дихателни пътища, ХИВ / СПИН, сто-

3  A more secure world: our shared 
responsibility, Report of the High-level Panel on 
Threats, Challenges and Change, Transmittal letter 
dated 1 December 2004 from the Chair of the High-
level Panel on Threats, Challenges and Change 
addressed to the Secretary-General, 2004.
4  http://www.who.int/whr/1999 .взето 2010-10-24. 

машно-чревни разстройства, туберкуло-
за, малария, морбили, коклюш, тетанус, 
менингит и други.5 Причини за висока 
смъртност са и лошото или недоста-
тъчното здравеопазване и грижи при 
бременност, раждане и пръви грижи за 
детето. 
Пониженото ниво на здравеопазване 
и образование, инфекциозните боле-
сти, злоупотребата и зависимостта от 
наркотични вещества, в това число и 
алкохолизмът водят до застрашителни 
за здравето последици, до отклоняване 
на икономически ресурси, намаляване 
производителността на труда, бедност и 
застрашават световния мир и сигурност.
Влошаването на околната среда се 
свежда до намаляване и замърсяване на 
въздушните, почвените и водните ресур-
си, унищожаване на екосистеми и изчез-
ване на дивата природа. То се определя 
като промяна или нарушаване на окол-
ната среда, считана за вредна или неже-
лана. Замърсяването е елемент от дегра-
дацията на околната среда и е свързано 
с внасянето на нови, нехарактерни за 
нея вещества или превишаването на 
нивото на нормалната им концентрация 
в природата. То може да бъде предизви-
кано от естествени или антропогенни 
фактори. Различават се радиоактивно, 
шумово, светлинно, електромагнит-
но, топлинно и химично  замърсяване. 
ООН определя увреждането на околната 
среда като намаляване на капацитета 
на околната среда и невъзможност да 
отговори на социалните и екологичните 
цели и нужди на обществото.6

Опазването на околната среда е част 
5 http://www.mercksource.com/pp/us/cns/cns_hl_
dorlands_split.jsp?pg=/ppdocs/us/common/dorlands/dorland/
three/000030962.htm . взето 2010-02-03 . 
6  World Health Organization, Age-standardized DALYs 
per 100,000 by cause, and Member State, 2004, http://www.
who.int/entity/healthinfo/global_burden_disease/gbddeathdaly
countryestimates2004.xls .   
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от съвременната доктрина „Устойчиво 
развитие”, която ни напомня, че при 
потреблението съвременното поколе-
ние би следвало да вземе предвид въз-
можността на бъдещите поколения да 
потребяват и която изисква осъзнаване 
на нуждата от постигане на хармония 
между екология, икономика и социална 
сфера.

Войната представлява организиран на-
силствен акт, характеризиращ се с из-
ключителна агресия, сътресения в обще-
ството и висока смъртност. Тя включва 
най-малко две организирани групи, като 
поне една от групите използва насилие 
срещу другата.7 Целите на войната се 
различават в съответствие с ролите на 
страните в конфликта: целите на настъ-
пателните бойни действия обикновено 
се заключават в подчиняване, асимила-
ция или унищожение на друга група, 
докато целите на отбранителните са 
свързани с отблъскване на настъпател-
ните сили, или оцеляване. 
Мотивацията за началото на една война 
може да бъде различна. Икономически-
те предпоставки за началото на войни в 
миналото са били главно свързани със 
завземане територията, природните ре-
сурси и богатството на отделната нация. 
Марксистката теория за причините за 
войната посочва, че всички съвременни 
войни са предизвикани от конкуренци-
ята за ресурси и пазари между великите 
сили, като твърди, че тези войни са ес-
тествен резултат от свободния пазар. 
Част от психологическите теории за 
войната я представят като продълже-
ние на поведението на животните, като 
резултат на разпределение на терито-
риите и на конкуренцията. Някои пси-
холози (Дърбин и Боулби, 1939) считат, 
7  http://www.unisdr.org/eng/library/lib-terminology-
eng%20home.htm . взето 2010-06-09.

че човешките същества са по природа 
склонни към насилие.8 Тази агресивност 
се подхранва от пристрастия и омра-
за срещу други раси , религии, нации 
или идеологии. Италианският психолог 
Франко Форнари смята, че войната и 
насилието произлизат от нашата „нуж-
да от любов“, с която се свързва изуми-
телното желание на хората да умрат за 
родината си. 
Според Макиавели мирът не съществува 
в действителност. Периодите, които се 
възприемат като мир са всъщност пери-
оди на подготовка за война. Теорията на 
Морис Уолш сочи, че  войните се появя-
ват само, когато лидерите с необичайни 
психически качества и потребности, 
като незачитане на човешкия живот, са 
поставени на власт. Тези лидери най-
често идват на власт по време на криза, 
когато народът е предпочел по-реши-
телен лидер, който след това въвлича 
нацията във война.9 Примери за това са 
Наполеон и Хитлер. 
Поддръжниците на теорията на Малтус 
виждат в увеличаването на населението 
главен източник на военни конфликти.  
В навечерието на Първия кръстоносен 
поход папа Урбан II съветва кръстоно-
сците, че земята, която обитават е твърде 
тясна за населението си и едва ли би мо-
гла да изхрани всички, като ги насочва 
към завладяване на нови земи от „нечес-
тивата раса” и подчиняването им. Тезата 
на Урбан Втори е една от най-ранните 
прояви на военните теории, според 
които войните са причинени от увели-
ченото население на земята и последва-
щия недостиг на ресурси.  Томас Малтус 
8  Heuser, B., Misleading Paradigms of War: 
States and Non-State Actors, Combatants and Non-
Combatants, War and Society Vol. 27 No. 2, 2008, p. 
1-24.
9  Durbin, EFL and John Bowlby, Personal 
Aggressiveness and War, 1939.
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(1766-1834) пише, че хората винаги ще се  
увеличават, докато не бъдат ограничени 
от война, болест или глад. 
Рационалистическите теории за войната 
предполагат, че двете страни с военен 
потенциал са рационални, което означа-
ва, че всяка страна иска да получи въз-
можно най-добрия резултат за себе си 
с възможно най-малко човешки и иму-
ществени загуби. Базирайки се на тази 
хипотеза, ако и двете страни знаят пред-
варително какви ще са резултатите от 
войната то те ще приемат резултата, без 
да се налага да плащат в действителност 
разходите за провеждане на война.10

Гражданските войни и размирици също 
оказват негативно влияние върху светов-
ния мир и безопасност. Като вид проти-
воборство между групировки в рамките 
на една държава, целите им могат да 
варират от поемане на контрол върху 
цялата държава или отделен регион до 
промяна на държавната политика. Граж-
данските войни се характеризират с 
висок интензитет на конфликта и водят 
до голям брой жертви сред цивилното 
население и социален и икономически 
срив и дестабилизация. 
През 2003 г., носителят на Нобелова на-
града Ричард Д. Смолей идентифицира 
войната като един от десет най-големите 
проблеми, които ще стоят пред обще-
ството на човечеството през следващите 
петдесет години. Войните, политическа-
та нестабилност и престъпност обезку-
ражават инвестициите в икономиките на 
държавите, на чиято територия се водят. 
Те водят след себе си огромни пораже-
ния върху населението, околната среда, 
икономиката. Но последиците от война-
та не трябва да се разглеждат само като 
пагубни за мира, околната среда и све-
10  Fearon, James D., Rationalist Explanations 
for War,  International Organization 49, 3, 1995, р. 
379-414.

товната икономика. Те засягат най-сил-
но човешкия фактор, а именно участва-
щите във военни действия и засегнатите 
цивилните лица. Почти всички войни 
са придружени със значителни смъртни 
случаи сред войниците и цивилно насе-
ление. Данните за общия брой жертви 
на Втората световна война се различават, 
но повечето показват, че 60 милиона 
души са загинали във войната, включи-
телно около 20 милиона войници и 40 
милиона цивилни граждани. Съветския 
съюз е загубил около 27 милиона души 
по време на войната, което представлява 
половината от всички жертви във война-
та.�

Геноцидът е умишлено и систематич-
но унищожение на индивиди, групи, 
нации, на етническа, расова или ре-
лигиозна основа. Най-изчерпателното 
определение за понятието се открива в 
Конвенцията за превенция и преследва-
не на геноцида на ООН.  Конвенцията е 
приета на 9 декември 1948 г. и вла в сила 
на 12 януари 1951 г. (резолюция 260 (III)). 
Основна нейна цел е да се запази съ-
ществуването на отделни човешки гру-
пи и да се утвърдят основни принципи 
на човечност и морал в световен мащаб. 
Член 2 от нея съдържа международно 
признато определение за геноцид, което 
е включено в националното наказателно 
законодателство на редица страни. Спо-
ред него „всяко от следните действия, 
извършени с цел да се унищожи, на-
пълно или частично, една национална, 
етническа, расова или религиозна група 
като такава: умъртвяването на членове 
на дадена група; причиняване на се-
риозни телесни или душевни щети на 
членове на група; умишлено налагане 
на дадена група на условия на живот, 
целящи физическото му унищожаване 
изцяло или отчасти; налагане на мер-
ки за предотвратяване на ражданията в 
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рамките на група; насилствено прехвър-
ляне на деца от една в друга група.” 11

В много случаи военните действия са 
преплетени с различни форми на ге-
ноцид и други жестокости. Към гено-
цида можем да се причислят и различ-
ни форми на уронване, подкопаване, 
загуба на лична сигурност, свобода, 
здраве, достойнство и живота на лицата, 
принадлежащи към дадена група или 
националност, както и някои особени 
видове престъпления и жестокости сре-
щу личността. Примери за това могат да 
бъдат: трафика на хора (включително 
деца), сексуално робство, принудителна 
проституция  и порнография, детска 
проституция и порнография, туризъм 
с цел възползване от сексуални услуги, 
търговия с човешки органи и други.

Оръжията за масово поразяване (ОМП) 
включват съвкупност от оръжия, спо-
собни да доведат до множество човешки 
жертви и нанесат сериозни щети върху 
природата, икономиката и социалната 
среда на живот. 
Според законодателството на САЩ 

ОМП са оръжия за масово унищоже-
ние към които се отнасят: всяко оръжие 
или устройство, което е предназначено 
или има възможност да причини смърт 
или тежка телесна повреда на значите-
лен брой хора чрез освобождаването, 
разпространение, или въздействие на 
токсични или отровни химикали или 
техните прекурсори,  радиация или ра-
диоактивност.� За целите на Наказател-
ното право на САЩ, оръжията за масово 
унищожение са дефинирани като: 
 разрушителни устройства - взривни, за-
палителни устройства, бомби с отровен 
газ, гранати, ракети, мини, или друго 
11  Hosking, Geoffrey, Rulers and victims: the 
Russians in the Soviet Union „. Harvard University Press, 
2006, p.242. 

устройство със заряд на повече от чети-
ри унции;
 всяко оръжие, което е проектиранои 
или предназначено да причини смърт 
или тежка телесна повреда чрез осво-
бождаване, разпространение и въздейст-
вие на токсични или отровни химикали, 
или техните прекурсори;
 всяко оръжие с биологичен агент, то-
ксин;
 всяко оръжие, което освобождава ради-
ация и довежда до радиоактивност над 
нива, опасни за човешкия живот.�

 Федералното бюро за разследване до-
бавя към горепосочените и „всяко ус-
тройство или оръжие, проектирано или 
предназначено да причини смърт или 
тежка телесна повреда, причинявай-
ки неизправност или унищожаване на 
въздухоплавателно средство или друго 
превозно средство.” 12

По-широко известно сред обществото е 
разграничаването на ОМП на: биологич-
но, химическо, ядрено и радиологично 
оръжие, като всички те са използвани 
с цел да се убие, нарани или направи 
противника неспособен да воюва, като 
причиняват физически и психически 
щети върху противника и цивилното на-
селение, водят до разрушения на изгра-
дената инфраструктура на засегнатата 
територия.
През 1947 г. с оглед на бързо все по-раз-
рушителни последици и разходите на 
новоразработената атомната бомба, пър-
воначалният разработчик на концепци-
ята за нея, Алберт Айнщайн заявява: „Аз 
не знам с какви оръжия ще се води Трета 
световна война, но Четвъртата световна 
война ще се води с тояги и камъни. „13 

12  United Nations Convention on the Prevention and 
Punishment of the Crime of Genocide CPPCG, UN General 
Assembly on 9 December 1948, came into effect on 12 January 
1951 (Resolution 260 (III)), 1948.
13  US CODE: Title 18, § 2332a. Use of weapons 
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В съвременния свят създаването и нат-
рупването на ядрено оръжие е само по 
силите на големи, технологично на-
преднали и идеологически сплотени 
общества и групи, които притежават 
значителни икономически ресурси, 
като световния опит доказва, че не е 
задължително те да са икономически 
развити държави. Единствената страна, 
унищожила собствения си ядрен потен-
циал е Южна Африка и за причина за 
това се счита опасността от граждански 
размирици при смяната на режима на 
апартейд с демократично управление. 
За щастие за човечеството предвижда-
ните разходи за евентуална трета светов-
на война не се считат за приемливи от 
повечето нации, като поставяне начало-
то на такава война се счита за социално, 
екологично, хуманно и най-вече иконо-
мически неизгодно. 
След като войните и използването на 
оръжия за масово унищожения се счи-
тат за финансово неизгодни и поставят 
определени морални и чисто човешки 
въпроси относно жертвите, през 20 век 
все по-пълно започват да се проявяват 
организирани явления и конкретно на-
сочени действия към подкопаване усто-
ите на международната сигурност, като 
тероризма и транснационалната органи-
зирана престъпност. Те са предназначе-
ни за предизвикване на терор и психи-
чески страх чрез насилие,  преследване 
и унищожаване на главно на цивилни 
цели. Подобни действия се провеждат 
от незаконни нелегални организации и 
имат за цел да изпратят съобщение към 
обществото и правителството, което е 
на власт в дадена държава. Терористи-
те атакуват национални символи, за да 
of mass destruction, http://www4.law.cornell.edu/
uscode/html/uscode18/usc_sec_18_00002332-
--a000-.html . Retrieved 2010-08-05 . Взето 
05/08/2010.

покажат силата си и да се опитват да 
разклатят основите на държавата или 
обществото, на което се противопоста-
вят. Това повлиява отрицателно на пра-
вителството, икономиката и обществото 
като същевременно увеличава престижа 
на дадена терористична организация и 
идеологията, която изповядва. 

Тероризмът може да се определи като 
системното използване на насилие, като 
средство за принуда. Терорът служи 
като средство за натиск и за разпростра-
нение на несигурност или страх. Днес 
тероризма се счита основно за комуни-
кационна стратегия, стремяща се към 
промяна на съществуващия ред, не за-
вземане на територия по военен начин, 
а завземане на мисленето.
През 1994 г. Общото събрание на ООН 
многократно осъди терористичните 
актове, като се използва следната дефи-
ниция за тероризма: „престъпни деяния, 
целящи да предизвикат състояние на 
ужас в широката общественост, в гру-
пи лица или в конкретни лица, за цели, 
които не могат да бъдат оправдани  по 
съображения от политически, философ-
ски, идеологически, расов, етнически, 
религиозни или друг характер.“14

Българският Наказателен кодекс дава 
следните определения и пояснения от-
носно тероризма: който с цел да създаде 
смут и страх в населението или да запла-
ши, или да принуди орган на властта, 
представител на обществеността или 
представител на чужда държава или на 
международна организация да извърши 
или пропусне нещо в кръга на неговите 
функции, извърши престъпление (убий-
14  United Nations Declaration on Measures 
to Eliminate International Terrorism annex to UN 
General Assembly resolution 49/60 ,”Measures to 
Eliminate International Terrorism,” of December 9, 
1994, UN Doc. A/Res/60/49, 1994.
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ство, тежка телесна повреда, отвличане, 
унищожаване, неверни повиквания за 
тревога, палеж, взрив, наводнение, не-
правомерна дейност или притежание на 
оръжия, повреда на транспортно сред-
ство, залагане на вредно устройство на 
самолет, завладяване на самолет, премах-
ване/поставяне на пътен знак, повреда 
на електрическа или съобщителна уред-
ба, незаконно радио-разпространяване, 
отравяне на водоизточник, на храна за 
Общо ползване, замърсяване на води, 
разполагане с отровно вещество, по-
вреждане на йонизиращи съоръжения, 
нарушаване на ядрената безопасност...) 
се наказва за тероризъм с лишаване от 
свобода от пет до петнадесет години, а 
когато е причинена смърт - с лишаване 
от свобода от петнадесет до тридесет го-
дини, доживотен затвор или доживотен 
затвор без замяна. Според Наказателен 
кодекс се наказват и приготовлението, 
опитът и помагачеството при осъществя-
ване на терористични действия, а инди-
видуалните терористични действия и 
случаите на масов терор се регламенти-
рат от чл.  96, ал.1, 2 и 3. 

Транснационалната организирана 
престъпност подкопава демокрацията, 
нарушава функционирането на свобод-
ния пазар, води до изтичане на нацио-
нални активи и спиране развитието на 
обществата. Националните и междуна-
родни престъпни групи представляват 
заплаха за сигурността на всички наро-
ди. Сериозните прояви на международ-
ната престъпност, като престъпления 
срещу човечеството, се разследват от 
Международния наказателен съд, но той 
не разполага с достатъчно правомощия 
и разчита на подкрепата за прилагането 
на закона и военна сила в съответните 
страни. 
ООН прие Конвенция за борбата сре-

щу транснационалната организирана 
престъпност през 2000 г., като държави-
те-членки на ООН признават, че това е 
сериозен и нарастващ проблем, който 
може да бъде решен само чрез тясно 
международно сътрудничество. 
Според Луиз Шели транснационал-
ната организирана престъпност ще 
бъде определящ проблем на 21-ви век 
за политиците, както Студената война 
за 20-ти век и колониализма за 19 век. 
„Терористите и транснационални прес-
тъпни групи ще се увеличават, защото 
тези престъпни групи са основните 
бенефициенти на глобализацията. Те се 
възползват от свободното придвижване, 
свободната търговия, бързия оборот на 
капитала и движението на парите, те-
лекомуникациите,  информационните, 
компютърните системи...” �

Заключение
Разглеждайки основните заплахи пред 
сигурността в съвременния свят откри-
ваме неминуемо взаимната връзка и 
зависимост между тях. Бедността, нара-
стващите заболявания, влошаването на 
околната среда, конфликтите между и в 
рамките на държавите, геноцида и дру-
ги подобни жестокости, оръжията за ма-
сово унищожение, тероризма и трансна-
ционалната организирана престъпност 
са тясно преплетени и водят до дестаби-
лизация на световния мир, световната 
сигурност и безопасност. Задълбоченото 
им проучване, разглеждане и предста-
вяне пред академичната аудитория и 
обществото би могло да бъде само поло-
жително и да доведе до иницииране на 
градивни дискусии и конкретни дейст-
вия и мерки насочени към превенцията 
и успешното преодоляване и справяне с 
посочените негативни явления.
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