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РЕЗЮМЕ
Целта на монографията „Икономическият конфликт през погледа на основните
икономическите теории“ е представянето на основните икономически теории на западния
свят, както и вижданията им във връзка с икономическия конфликт. За запознаване и научна
дискусия се предлагат и някои принципно нови моменти свързани със синергетичната
икономическа теория и икономическия конфликт.
В I. „Социално противоречие и икономически конфликт“ се дава синтезирана
информация за социалното противоречието и икономическия конфликт. Предлагат се и
кратки сведения за икономическата конфликтология.
В II. „Класическа икономическа теория и икономически конфликт“ вниманието се
спира върху основните тези на класическата икономическа теория с нейните най-видни
представители Адам Смит и Дейвид Рикардо. Разгледани са и твърденията на класическата
икономическа теория за икономическия конфликт.
В III. „Марксистка икономическа теория и икономически конфликт“ се прави преглед
на основните постулати на марксистката икономическа теория като се анализира
икономическия светоглед на Карл Маркс. Интерпретира се релацията марксизъм –
икономически конфликт, която има всеобхватни и дълбоки традиции.
В IV. „Маржиналистка икономическа теория и икономически конфликт“ се
разглеждат икономическите възгледи на видните маржиналисти Алфред Маршал, Леон
Валрас и Вилфредо Парето. Авторът смята, че интерпретацията на икономическите
конфликти от маржиналистите е твърде специфична – налице е субективно-обективна
обяснителна рамка, с акцент върху психологизма.
В V. „Кейнсианска икономическа теория и икономически конфликт“ се анализират
възгледите на Джон Мейнард Кейнс. По мнението на автора Кейнс е икономист от
изключителна величина, който обаче не е напълно разбран и адекватно интерпретиран. Не
може да се каже категорично дали в крайна сметка Кейнс е бил прав относно своето
фундаментално разбиране, а именно – държавното стимулиране на ефективното търсене е
главният фактор, който може да помогне да бъде избегната икономическата криза.
В VI. „Монетарна икономическа теория и икономически конфликт“ се интерпретират
разбиранията на най-яркия идеолог и създател на монетаризма Милтън Фридмън. Вероятно
монетаризмът най-лесно може да бъде обяснен с една дума, като се каже, че той е
антикейнсианство. За монетаристите фундаменталната причина за икономическия конфликт
и неговото развитие е неправилната парична политика на държавата.

В VII. „Синергетична икономическа теория и икономически конфликт“ се представя
същността на синергетичното виждане за света и икономиката. Авторът лансира тезата, че от
гледна точка на синергетичната икономика еволюционна икономическа система, която
винаги би била устойчива просто не съществува и не може да съществува по начало.
Еволюционната икономическа система винаги и постоянно е подложена на
трансформиращото въздействие на многобройни и разнообразни вътрешни и външни сили,
включително противоречия и конфликти.
В VIII. „Възгледи на авторитетни учени за икономическия конфликт“ последователно
се анализират разбиранията на български, европейски и американски изследователи за
икономическия конфликт и неговата причинност, жизнен цикъл и управление.
Авторът стига до заключението, че в крайна сметка икономическият конфликт е
управляем, но готови рецепти за неговото управление няма. Съществуват само
основополагащи начала и отправни точки. Управлението на икономическия конфликт е
сложна игра в условия на риск и неопределеност. Един от главните изводи е, че
икономическият конфликт е нещо естествено и повседневно, като без него не може да има
развитие.
2. Цанов, Иван. Синергетичен модел на управленското решение. София, Българска
асоциация на конфликтолозите, 2014, 100 с.
Рецензенти: гл. ас. д-р Константин Колев, гл. ас. д-р Стоян Транев
ISBN: 978-954-92035-9-2
РЕЗЮМЕ
Целта на монографията „Синергетичен модел на управленското решение“ е да се
предложи и представи за научна дискусия синергетичен модел на управленското решение
(СМУР). Авторът си дава ясна сметка, че СМУР е едно предизвикателство към
традиционните подходи и теории за управленското решение (УР), но е убеден, че
предизвикателството си струва усилията.
В първа глава „Синергетика и управленско решение“ фундаментът, върху който се
изгражда СМУР са синергетиката, социалната синергетика, синергетичната парадигма и
синергетичната икономика. Синергетичната методология предлага нов синтез и нов научен
метод и то в условията на конфликтни, кризисни и хаотични ситуации. Тя създава, въвежда и
реализира нова система от понятия, категории и принципи, като очертава свой собствен
периметър и път на познание и развитие. Защитава се виждането, че синергетиката
притежава огромен методологичен, епистемологичен, праксеологичен и евристичен
потенциал. Според авторът синергетиката е напълно приложима спрямо УР, като се
привежда нужната аргументация.
Във втора глава „Досинергетични модели на управленското решение“ се разглеждат
три основни досинергетични модели на УР: 1) модел на ограничената рационалност на УР на
Хърбърт Саймън; 2) политически модел на УР; 3) процесен модел на УР. Основната задача в
случая не е тези модели да бъдат анализирани и интерпретирани изчерпателно, а да се
покаже отношението им спрямо синергетиката и тяхната разлика (доколкото съществува) с
предложения от автора СМУР. Не бива отминат и широко дискутирания научен проблем за
индивидуалното управленско решение и за груповото управленско решение. Втора глава
завършва с представяне на пробивите в управлението и в теорията и практиката на
управленското решение.
В трета глава „Основни елементи на синергетичен модел на управленското решение“
се представят и интерпретират основните елементи на конструирания и лансирания от автора
синергетичен модел на управленско решение. Изложението се съсредоточава върху шест
основни елементи: 1. основни принципи на синергетичен модел на управленското решение;
2. човешкият мозък като синергетичен конструкт; 3. лице вземащо управленско решение в
синергетичен ракурс; 4. процесуалност на управленското решение в традиционен и в
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синергетичен аспект; 5. синергетичен модел на управленското решение в конфликтна
ситуация и бифуркация; 6. синергетичен модел на управленското решение и математика.
Създателят на монографията е убеден, че синергетиката дава интелектуалния „ключ”
за качествена промяна в теорията и в практиката на управленското решение и възможността
за осезаем напредък в разбирането за неговата същност. Това е необходимо защото и
теорията, и практиката на управленското решение са в период на криза. Синергетиката е
млада, сложна, холистична, комплексна и в някои свои аспекти даже парадоксална наука. В
нея елементарни, лесни и еднозначни отговори не съществуват. Всъщност тя ни помага да
зададем правилните въпроси. Дали ще придобием обаче изцяло верните отговори зависи
единствено и само от изследователите, а не от обстоятелствата, които по правило почти
винаги са неблагоприятни.
3. Цанов, Иван. Синергетика и управленско решение. София, Българска асоциация на
конфликтолозите, 2013, 138 с.
Рецензент: проф. д.ик.н. Димитър Й. Димитров
ISBN: 978-954-92035-7-8
РЕЗЮМЕ
Основната цел на монографията „Синергетика и управленско решение” е не да даде
изчерпателен и всеобхватен отговор на извънредно сложните научни проблеми за
синергетиката и управленското решение (УР), а да ги постави за научна дискусия и най-вече
да направи опит да покаже връзката между тях.
Друга цел на труда е до подтикне научни изследвания в широкия обхват на
разглежданата проблематика. За съжаление, въпреки огромното теоретично и практическо
значение на синергетиката и управленското решение, публикациите отнасящи се до тяхната
пресечна научна зона, особено в България, са крайно оскъдни.
В първа глава „Развитие на синергетиката” се разглежда развитието на синергетиката,
изясняват се базови синергетични понятия и се излагат и разгръщат важни характеристики
на социалната синергетика.
Изказва се и се защитава мнението, че вероятно през ХХІ век синергетиката ще се
утвърди като водеща научна парадигма, като предпоставките за това са налице, а контурите –
видими още в наши дни.
Обосновава се виждането, че социалната синергетика е нововъзникнала наука,
излязла от лоното на синергетиката, създадена специално за подпомагане на изследванията
свързани с нарастващата сложност на обкръжаващия ни свят и постоянно усилващата се
негова турбулентност и конфликтност.
Втора глава „Управленско решение” е посветена на диахронния аспект на
управленското решение и основните негови модели, като са разгледани и интерпретирани и
изследванията на управленските решения в България.
Представен е и базов модел на управленското решение в неконфликтни ситуации,
който е дескриптивно-нормативен. Базовият модел на УР в неконфликтни ситуации обхваща
традиционни измерения: функции, принципи, класификация, процесуалност, изисквания.
В хода на изложението се изяснява, че управленското решение е типична нелинейна,
открита, синергетична система, в която си взаимодействат хаоса и реда, детерминираността и
случайността, организацията и самоорганизацията. Системата на управленското решение
има не един-единствен (предопределен) път на развитие, а многобройни алтернативни
пътища на динамика и развой.
В трета глава „Синергетичен ракурс на управленското решение” се прави опит
управленското решение да бъде анализирано и интерпретирано през призмата на
синергетиката. В тази връзка се разглеждат въпросите за човешкия мозък като синергетичен
конструкт, както и проблема за управленското решение в конфликтна ситуация и
бифуркация.
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Предложен е и евристичен модел на управленското решение, който е дескриптивнохипотетичен. Евристичният модел се състои от нетрадиционни и слабо изследвани аспекти
на управленските решения в конфликтни кризисни ситуации.
Изследването откроява някои нерешени и спорни въпроси, които би трябвало да бъдат
изучени задълбочено и обстойно занапред: 1) Нужни са допълнителни изследвания с
използването на апаратурни методи и релевантен инструментариум; 2) От по-нататъшно
изследване се нуждае проблемът за интуицията при вземането на управленски решения в
конфликтни ситуации; 3) Особена важност има въпросът за управленските решения в
конфликтни ситуации в сферата на мениджмънта и на сигурността. Във визираните сфери се
наблюдава силно изразена специфика, която трябва специално да бъде изучена.
В монографията се лансира и защитава твърдението, че синергетиката, като
синтетична научна парадигма, предоставя неподозирани досега възможности и открива
принципно нови хоризонти за придвижване напред на теорията и практиката на
управленското решение – проблем от изключително значение не само за сферите на
икономиката, политиката и сигурността, а и за всички други значими обществени сектори.
ІІ. УЧЕБНИЦИ И УЧЕБНИ ПОМАГАЛА
4. Петров, Алексей, Иван Цанов. Активна корпоративна сигурност: теория и практика:
Учебник. Пловдив, Университетско издателство „Паисий Хилендарски“, 2014, 274 с.
Цанов, Иван – трета глава, с. 57-69; шеста глава, с. 104-114; осма глава, с. 127-140;
девета глава, с. 141-154; десета глава, с. 155-163.
Рецензенти: проф. д.п.н. Румен Стаматов, проф. д-р Желка Генова
ISBN: 978-954-423-929-9
РЕЗЮМЕ
В учебника „Активна корпоративна сигурност: теория и практика“ теоретично е
разработен концептуален базов модел на система за активна корпоративна сигурност с
неговите най-важни характеристики, като са показани и някои от практическите му
приложения. Моделът за активната корпоративна сигурност е поредният етап в еволюцията
на фирмената сигурност. Той поставя в центъра на системата личността – носител на
творчеството и прогреса. Наред с това авторите се придържат към приемствеността и
позитивните традиции.
В трета глава „Основни дейности за управление на сигурността на организацията“
съавторът (Иван Цанов) разглежда въпросите за вътрешна и външна среда на българската
национална сигурност; основни компоненти за управление на сигурността на организацията;
правна регламентация на сигурността на организацията; организационна дейност за
управление на сигурността на организацията; технологична дейност за управление на
сигурността на организацията; социалнопсихологична дейност за управление на сигурността
на организацията.
В шеста глава „Предизвикателства пред активната корпоративна сигурност“
съавторът (Иван Цанов) се спира върху теоретичните предизвикателства пред активната
корпоративна сигурност; предизвикателствата пред преподаването на активната
корпоративна сигурност; предизвикателствата пред внедряването в бизнес-практиката на
активната корпоративна сигурност.
В осма глава „Управленско решение и активна корпоративна сигурност“ съавторът
(Иван Цанов) представя същността и процесуалността на управленското решение; факторите
при вземането на управленски решения в контекста на активната корпоративна сигурност;
характеристиките на лицата вземащи управленски решения и екипите, в контекста на
активната корпоративна сигурност.
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В девета глава „Корпоративна култура и активна корпоративна сигурност“ съавторът
(Иван Цанов) анализира същността на корпоративната култура; спецификата на
корпоративната култура в България и активната корпоративна сигурност; корпоративната
култура и конфликтологията.
В десета глава „Бенчмаркинг, репутация, реинженеринг и активна корпоративна
сигурност“ съавторът (Иван Цанов) представя въпросите за бенчмаркинга и активната
корпоративна сигурност; репутацията и активната корпоративна сигурност; реинженеринга и
активната корпоративна сигурност.
5. Цанов, Иван. Въведение в спортния мениджмънт: Учебно помагало. София,
Асоциация на българските плувци, 2013, 141 с.
Рецензенти: проф. д-р Александър Гънгов, гл. ас. д-р Стоян Транев
ISBN: 9789549231465
РЕЗЮМЕ
Учебното помагало „Въведение в спортния мениджмънт” има за своя главна цел да
даде част от най-важните и най-основните начални и елементарни знания по кръга от
проблеми свързани със спортния мениджмънт, съгласно вижданията на автора.
Спортният мениджмънт е много трудна за усвояване материя защото сама по себе си е
поли-, транс- и интердисциплинна. Като минимум тя изисква познания по управление,
икономика, право, психология и спорт. След това идват информатиката, приложната
математика, сигурността, философията, конфликтологията, синергетиката, медиязнанието,
теорията и методиката на спортната тренировка, интелектуалната собственост и поне
английския език. Познанието обаче е само първата крачка, после идват практическите
умения, натрупания опит, упоритата работа, многобройните контакти и чак накрая може да
се стигне до майсторството.
Авторът на учебното помагало се стреми да даде панорамна картина на
проблематиката свързана със спортния мениджмънт. Неговата цел не е да обясни в детайли и
изчерпателно що е то спортен мениджмънт, а да представи някои от най-фундаменталните
знания, основа за последващо систематично, постепенно и обширно надграждане.
Навлизането в сферата на спортния мениджмънт трябва да започне с общите
постановки и базовите знания, които изглеждат на пръв поглед понякога елементарни. В
началото се усвояват общите знания за мениджмънта, а впоследствие – специфичните.
Спортният мениджмънт си е класически мениджмънт, само че ситуиран в сектора на спорта.
Не може да се мине обаче нито без общото, нито без специфичното. Учебното помагало е
построено при следване именно на тези фундаментални принципи на дидактиката.
Тема 1 „Спортен мениджмънт” включва: исторически преглед на развитието на
научния мениджмънт; философия на спорта; спортен мениджмънт: същност и основни
компоненти.
Тема 2 „Среда на спортния мениджмънт” обхваща: вътрешна среда на спортния
мениджмънт; външна среда на спортния мениджмънт; правна рамка на спортния
мениджмънт.
Тема 3 „Спортен мениджмънт и управленско решение” включва: същност на
управленското решение; процесуалност на управленското решение; вземане на управленско
решение в сферата на спортния мениджмънт.
Тема 4 „Спортен мениджмънт и персонал” разглежда: мениджмънт на персонала в
сферата на спорта; конфликт: същност и степени; спортни конфликти.
Тема 5 „Спортен мениджмънт и финанси” се занимава с: финансово управление на
организацията; счетоводно управление на организацията; спонсорство в сферата на спорта.
Тема 6 „Спортен мениджмънт и маркетинг” представя: същност на маркетинга;
специфика на спортния маркетинг; реклама и спорт.
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Тема 7 „Спортен мениджмънт и сигурност” анализира: България: външна и вътрешна
среда на национална сигурност; компоненти на националната сигурност; сигурност в сферата
на спорта.
Тема 8 „Спортен мениджмънт и синергетика” интерпретира: същност на
синергетиката; основни синергетични понятия; синергетизиране на спортния мениджмънт.
Авторът смята, че началото на ХХІ век е епоха на фундаментални и всеобхватни
преобразувания във всички обществени отношения и сектори в глобален, регионален и
локален мащаб. Постулираното важи с пълна сила и за сферата на спорта. Понастоящем в
спортния мениджмънт се наблюдава компресиране на знанията, времето и пространството.
Спортният мениджмънт се превърна във висш управленски пилотаж където не остава
никакво поле на действия за полупрофесионалисти, камо ли за аматьори. В спортния
мениджмънт са недопустими и дилетантството, всезнайковщината и вулгаризаторството.
България е изостанала в сферата на спортния мениджмънт, като трябва да догонва, а
защо не и да направи опит да бъде водеща в някои негови аспекти, поне на Балканите. Много
малко са спортните специалисти и деятели, които владеят съвременната научна методология,
научна методика и научна технология по спортен мениджмънт. Това обаче, колкото и
парадоксално да звучи, е и някакво конкурентно предимство, стига да знаеш как да го
използваш.
6. Цанов, Иван. Управленско решение и национална сигурност: Учебно помагало.
София, Българска асоциация на конфликтолозите, 2013, 145 с.
Рецензент: проф. д.ик.н. Димитър Й. Димитров
ISBN: 978-954-92035-6-1
РЕЗЮМЕ
Учебното помагало „Управленско решение и национална сигурност” не обхваща, а и
няма как да обхване всички аспекти, връзки и отношения на проблематиката за
управленското решение и националната сигурност, нито да я представи в пълната й
динамика и разносъставност. То има за главна цел да запознае читателите само с найважните модели, теории и виждания, както и да демонстрира някои практически примерни
методи за подпомагане вземането на управленски решения в сектора за национална
сигурност.
Управленското решение (УР) и националната сигурност са от т.нар. фундаментални
проблеми втъкани в корпуса на научния тезаурус. Този факт, разбира се, никак не е случаен.
Управленското решение е ядрото на управлението изобщо, а националната сигурност е от
жизнено важно значение за просперитета и развитието на всяка една държава и нация,
включително Република България.
Според авторът, не подлежи на съмнение, че родните специалисти с висше
образование в научните направления икономика и сигурност трябва да имат обширни и
задълбочени познания в сферите на УР и националната сигурност. Нещо повече,
изискванията за научни и научноприложни познания в тези сфери непрекъснато ще
нарастват, не на последно място продиктувани от нуждите и потребностите на „живия“
живот. Светът, Европа, Балканите и България навлязоха в турбулентна, нестабилна и
кризисна епоха, епоха на системни и радикални управленски промени на всички нива, на
всички явления и на всички процеси. Времевият хоризонт на визираната непредсказуема
епоха се простира много далеч в бъдещето.
В първа глава „Управленско решение” се разглеждат и анализират основни модели на
управленското решение и се изяснява същността на УР. Представени са следните модели на
УР: бюрократичен модел на УР; модел на ограничената рационалност на УР; политически
модел на УР; процесен модел на УР.
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Във втора глава „Национална сигурност” се изяснява същността на националната
сигурност, както и нейните основни компоненти: социално-икономически компонент;
политически компонент; военен компонент; информационен компонент.
В трета глава „Релацията лице вземащо управленско решение и национална
сигурност” се представят и интерпретират различни фактори, които имат отношение към
вземането на управленски решения в сферата на националната сигурност: човешки, морален,
културен и комуникационен. Анализират се и характеристиките на лицата и екипите
вземащи управленски решения в сферата на националната сигурност.
В четвърта глава „Методи за подпомагане вземането на управленски решения в
сферата на националната сигурност” са представени три групи методи за подпомагане
вземането на управленски решения в сферата на националната сигурност: 1) общонаучни
методи; 2) качествени методи; 3) количествени методи. Описаните методи са примерни и
тяхното представяне цели да подпомогне лицата вземащи УР, които работят в сферата на
националната сигурност, но те могат да бъдат използвани и в други професионални области.
В пета глава „Синергетични и конфликтологични аспекти при вземането на
управленски решения в сферата на националната сигурност” изложението се съсредоточава
върху модерните синергетични и конфликтологични виждания за УР и националната
сигурност.
Авторът защитава и обосновава виждането, че конфликтологията е практическата
диалектика на ХХІ век, а синергетиката е въплъщение на синтетичната наука, която учените
търсят вече няколко столетия, след раздробяването на единната иначе наука на стотици, даже
на хиляди отделни науки и научни дисциплини в наше време. Специалистите и експертите,
които владеят конфликтологичното и синергетичното познание, са винаги по-напред и поподготвени от специалистите и експертите, които боравят с традиционното
доконфликтологично и досинергетично знание. Който усвои конфликтологичносинергетичната парадигма преминава на друго ниво на познание и умение.
В заключение се изтъква, че колкото повече професионалисти усвоят съвременните
научни знания в областите на УР и на националната сигурност, толкова по-добре те ще бъдат
подготвени за разрешаване на сложните и невиждани досега предизвикателства пред които
са изправени националната сигурност на Република България и нейния стопански сектор –
основа на просперитета и развитието.
7. Димитров, Димитър Йорданов, Тошо Тошев, Иван Цанов. Управленско
консултиране и синергетика: Учебно помагало. София, Българска асоциация на
конфликтолозите, 2013, 141 с.
Цанов, Иван – първа глава, с. 9-29.
ISBN: 978-954-92035-8-5
РЕЗЮМЕ
В учебното помагало „Управленско консултиране и синергетика” авторите на
достъпен език и в сбита форма разглеждат същността на управленското консултиране,
методическият инструментариум на консултанта, ефективността на консултантските услуги
и синергетиката.
Учебното помагало е предназначено за студенти в бакалавърска и магистърска степен
на обучение и докторанти, но може да бъде ползвано и от практически консултанти,
стопански ръководители и мениджъри, както и от всеки, който се интересува от обширната и
сложна проблематика на управленското консултиране и синергетиката.
В първа глава „Същност на управленското консултирне“ съавторът (Иван Цанов)
изследва развитието на управленското консултиране; спецификата на консултантския
бизнес; процеса на управленското консултиране; маркетинговото управленско консултиране.
Управленското консултиране започва да се заражда като съвременен феномен и като
модерна професия някъде в началото на ХХ век в САЩ. Смята се, че първите
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професионални консултанти са Фредерик Тейлър (бащата на т.нар. научно управление),
Артър Литъл, Тауърс Перин и Гарингтън Емерсън.
През първото десетилетие на ХХІ век управленското консултиране претърпя
съществени промени, както в световен мащаб, така и в рамките на Република България. Като
цяло то стана по-масово, по-клиентски (потребителски) ориентирано, по-професионално, но
и по-комерсиално и по-турбулентно. Според водещи експерти промяната, в сравнение с
предходни периоди, се изразява в това, че консултантът вече не се явява единствено в
качеството си на съветник на клиента, а заедно с него участва в целия цикъл по изработване
и внедряване на иновационния (консултантския) продукт.
Към 2013 година управленското консултиране е един от най-бързо развиващите се
видове бизнес на планетата. Според авторитетни оценки средногодишният ръст на
нарастване на консултантските услуги в световен мащаб е в рамките на 17-18%. Това
забележително нарастване е обусловено от преплитането и действието на субективни и
обективни фактори: 1) Постоянно усложняване на видовете бизнес и особено на тяхното
управление; 2) Непрекъснато ожесточаване на конкуренцията, разбирана в широк и в тесен
смисъл; 3) Непрестанно променяща се и крайно динамична вътрешна и външна бизнес среда;
4) Невъзможност на бизнеса да се развива стратегически и да създава значителна добавена
стойност без помощта и без привличането на висококвалифицирани управленски
консултанти и консултантски организации.
Консултирането както почти всяка друга професионална дейност притежава процесна
природа – т.е. състои се от определени етапи и фази, като то протича във времето и
пространството. Консултантската услуга задължително предполага съвместна дейност между
консултанта и консултирания в рамките на цялостния консултационен процес. В
специализираната литература се посочват и интерпретират различни етапи, фази и
процедури през които преминава консултационния процес, но мнозинството от
изследователи се придържа към процесна структура с три елементи: 1) Предпроектен етап на
консултиране; 2) Проектен етап на консултиране; 3) Следпроектен етап на консултиране.
Съгласно вижданията на съавтора (Иван Цанов), маркетинговото управленско
консултиране има за своя главна задача постигането от организацията на нейните пазарни
цели, посредством целесъобразно взаимодействие на организацията с пазара. Този вид
консултиране не е самоцел, нито някаква мода, като то е насочено към разработка и
внедряване на ефективни методи и похвати за работа на организацията с пазара, както и към
организация и усъвършенстване на използването на тези методи и похвати.
III. ДОКЛАДИ И СТАТИИ
8. Цанов, Иван. Ценностни конфликти и сигурност. – В: Актуални проблеми на
икономиката на отбраната и сигурността. Юбилейна научна конференция. Колектив.
София, Университетско издателство „Стопанство“, 2010, 327 с.
Цанов, Иван – с. 220-227.
ISBN: 978-954-644-166-9
РЕЗЮМЕ
В доклада „Ценностни конфликти и сигурност“ Иван Цанов има за цел да постави на
разглеждане въпроса за ценностните конфликти и сигурността. Насочването към тази
интересна научна област е продиктувано преди всичко от желанието да се насочи
вниманието на изследователите и ползвателите на научната продукция (най-вече вземащите
управленски решения в сферата на сигурността) към един проблем някак си останал в
периферията на научните дирения и на научноприложните постановки.
Авторът лансира тезата, че ценностните конфликти са синтетично понятие, като те
могат да бъдат дефинирани като противоречия, възникващи по повод на различните
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разбирания и интереси на субектите и социалните групи за общоприетите поведенски
стандарти.
Относно връзките между ценностните конфликти и сигурността съществуват две
крайни принципни постановки. Първата е, че каузалните (детерминистичните) връзки между
ценностните конфликти и сигурността са пренебрежимо малки и не оказват съществено
влияние. Втората е, че между ценностните конфликти и сигурността се проявяват ясно
изразени каузални (детерминистични) връзки. Авторът споделя второто виждане. В наши
дни връзките между ценностните конфликти и сигурността все повече са детерминирани не
от линейните (класическо-детерминистичните), а от синергетичните принципи:
хомеостатичност, йерархичност, нелинейност, откритост и неустойчивост.
Ценностите имат и метафизично измерение – т.е. те винаги са абсолютни като
самодостатъчни същности и на практика са „последни аргументи“, като не подлежат на
обсъждане и оспорване, по силата на своята безусловност. Пренесено в сферата на
сигурността, това означава, че ценностните конфликти са нерядко ирационално обусловени и
изключително взривоопасни. Изказва се виждането, че за много кратък период от време
ценностните конфликти са в състояние да обхванат огромни маси от хора и да изправят цели
държави пред дълбоки кризи на екзистенцията и на идентичността.
ІV. НАУЧНИ СЪОБЩЕНИЯ
9. Tsanov, Ivan. Philosophical aspects of the decision-making in the security. – In: The
philosophy of security in an unsecure world. Proceedings of XXV Varna International
Philosophical School. Sofia, IPhR-BAS, 2010, 474 p.
Tsanov, Ivan – 113-116 pp.
Editors: Vesselin Petrov, Lubomir Vladimirov
ISBN: 978-954-92549-2-1
РЕЗЮМЕ
В научното съобщение „Философски аспекти на управленското решение в
сигурността“ на английски език Иван Цанов прави опит да интерпретира управленското
решение (УР) от гледна точка на основните философски измерения – онтология,
епистемология и аксиология.
В онтологично измерение най-често управленското решение се интерпретира в тесен
и в широк смисъл. В тесен смисъл то се схваща като избор измежду множество варианти, а в
широк смисъл УР се идентифицира като свързано с целия процес на управление. Авторът
поддържа широкото разбиране за смисъла на УР.
В епистемологично измерение главният дискусионен въпрос е дали управленското
решение е познаваемо. Авторът е убеден, че то е познаваем феномен. Въпреки това в
епистемологичния обсег на УР съществуват голям брой неизяснени моменти. Все още,
например, не е ясно как точно лицето вземащо УР избира точно определен вариант (взема
конкретно УР).
В аксиологично измерение управленското решение е релативно детерминирано. Това
ще рече, че индивидите, когато вземат УР се ръководят и следват релативни морални
принципи и релативни морални стандарти.
Констатира се, че измежду изследователите, които изучават управленските решения
през призмата на сигурността, се наблюдават дълбоки и непреодолими методологични
различия. Изказва се мнение, че сигурността е релативно понятие, което обаче трябва да бъде
изучавано и интерпретирано интегративно.
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10. Цанов, Иван. Инфраструктурната конфликтология като ново конфликтологично
направление.
–
В:
Конфликтология
и
съвременност.
Инфраструктурна
конфликтология и сигурност. Брой 1 (4). София, Българска асоциация на
конфликтолозите, 2009, 142 с.
Цанов, Иван – с. 35-37.
Отговорен редактор: акад. Димитър Й. Димитров проф. д.ик.н.
ISSN: 1313-0366
РЕЗЮМЕ
В научното съобщение „Инфраструктурната конфликтология като ново
конфликтологично направление“ Иван Цанов се спира върху три ключови научни аспекти за
развитието на новото конфликтологично направление – инфраструктурната конфликтология:
онтологичен, гносеологичен и праксиологичен.
Авторът отбелязва, че в онтологичен аспект се наблюдава специфична трудност,
която изследователите трябва да разрешават – налице е наслагване на една сложност
(конфликтология) върху друга сложност (инфраструктура).
Изказва се твърдение, че за да достигне до истинно знание за инфраструктурния
конфликт ученият трябва да разполага с необходимия релевантен гносеологичен
инструментариум, като същевременно трябва да знае какви отношения, връзки и
закономерности го интересуват в предмета му на изследване.
В разработката се лансира тезата, че към инфраструктурните конфликти не трябва да
се подхожда като към някакво зло, а като към нова възможност за инфраструктурните
организации и работещите в тях служители и работници да хармонизират интересите си.
11. Цанов, Иван. Управленско решение при юридически и алтернативни методи за
разрешаване на конфликти. – В: Конфликтология и съвременност. Юридическа и
квазиюридическа конфликтология за разрешаване на конфликти. Брой 1 (3). София,
Българска асоциация на конфликтолозите, 2008, 210 с.
Цанов, Иван – с. 61-64.
Отговорен редактор: акад. Димитър Й. Димитров проф. д.ик.н.
ISSN: 1313-0366
РЕЗЮМЕ
В научното съобщение „Управленско решение при юридически и алтернативни
методи за разрешаване на конфликти“ Иван Цанов разглежда и анализира един твърде важен
аспект на юридическите и алтернативните методи за разрешаване на конфликт – тяхната
връзка с управленското решение.
Авторът отбелязва, че от съществуващите различни юридически методи за
разрешаване на конфликти, най-често срещаният и използваният в практиката метод, е този
на съдопроизводството. Съдопроизводството има многовековна история и натрупана
огромна практика. Най-важната отличителна черта е, че управленските решения тук са
формализирани и в голяма степен са зависими от правната норма и процесуалните
изисквания.
Към голямата група на алтернативните методи за разрешаване на конфликти спадат
следните: доброволен арбитраж, посредничество, медиация, преговори, омбудсман.
Управленското решение при алтернативните методи за разрешаване на конфликти не се
отличава съществено като акт, явление и протичане от други видове управленски решения.
Разликата се състои най-вече в процесуалността и засилената роля на човешкия фактор (като
евристичен елемент).
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