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І.  АКТУАЛНОСТ НА  ТЕМАТА НА ДИСЕРТАЦИЯТА 

На 5 ноември 2008 г., в разгара на световната финансова криза, при 

посещението си в London School of Economics  английската кралица задава един 

неочакван въпрос - защо никой сред толкова ерудираните и опитни британски 

икономисти не е успял да предвиди настъпването на кризата.1 Този въпрос не 

следва да се възприема като обикновено запитване, на което може да се даде 

конкретен отговор.2 Той засяга един фундаментален за социалните науки, 

каквато безспорно е и икономиката, проблем. Доколко теоретичният им 

инструментариум и концептуалните рамки, в която те работят, са адекватни на 

изследвания от тях обект – обществените структури и процеси, които стават все 

по-сложни и взаимно обусловени? И защо натрупаните напрежения и 

дисбаланси не се улавят навреме, за да се реагира успешно на разразяващите се 

понякога постепенно, а друг път светкавично, кризи и конфликти?  

Един от основните въпроси пред социалните науки е след като към 

момента съществуват стотици различни теории, идейни системи и практически 

апробирани социални експерименти, съществува ли нова ситуация, 

непроблематизиран досега теоретичен и емпиричен материал, който да изисква 

и да позволява да се погледне по нов начин към предмета на тези науки?  

Смятам, че отговорът въпроса е положителен и това е свързано с 

възможностите за разкриване на връзки и взаимозависимости, за влияния и 

взаимодействия  между различни, понякога доста отдалечени на пръв поглед, 

елементи от социалното цяло, които могат да повлияят чувствително върху 

неговите изменения. Онова, което позволява всички тези процеси да бъдат 

уловени и анализирани чрез оптиката на рядко прилагана досега 

изследователска нагласа е възприемането на нова гледна точка с акцент върху 
                                                           
1„If these things were so large, how come everyone missed them?” 
2
 Всъщност на 17 юни 2009 г., на втория британски академичен форум, посветен на разискванията около 

причините за финансовата криза, събралите се за дискусия преподаватели, икономически журналисти, 
политици и др. се опитват да формулират такъв отговор.  В изпратеното до кралицата писмо между другото се 
казва: „Грешката беше невъзможността да се прозре как всичко това се натрупва върху серия от взаимно 
свързани дисбаланси, които бяха извън юрисдикцията на институциите.” 
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системния начин, по който функционира обществото (и познанието). Тази 

нагласа се утвърждава през последните две-три десетилетия на ХХ в. и е 

функция на ключовата роля, която придобиват информационните технологии 

във всички области на битието ни. Новите технологични възможности 

позволяват недостъпни преди връзки, модели и въздействия да бъдат 

идентифицирани и превърнати в предмет на научен анализ. 

Това изисква да подходим критично и към нашите когнитивни модели и 

ресурси. Нобеловият лауреат по икономика за 2002 г., Даниъл Канеман, в своя 

бестселър „Мисленето“ (2011) отбелязва, че ние сме „склонни да надценяваме 

степента, в която разбираме света, и да подценяваме ролята на случайността в 

събитията. Прекалената ни увереност се подхранва от илюзорната сигурност на 

знаенето постфактум“3. Струва ни се, когато погледнем назад и като знаем как 

са протекли събитията, че не е трудно да изведем нишката на тяхната причинна 

последователност. Въпреки всичко, всеки път прогнозите за това, което ще се 

случи, се оказват ако не напълно неверни, обезпокоително неточни.  

  

ІІ. СЪСТОЯНИЕ НА ИЗСЛЕДВАНИЯТА ПО ТЕМАТА НА 

ДИСЕРТАЦИЯТА 

Тематиката на неопределеността, случайността, вероятността и 

многовариантността на социалните процеси и на проблематизирането на 

човешките избори към момента се разработва основно в научните направления 

теория на игрите, еволюционна психология, социална психология и икономика 

на поведението. Всички те са предимно експериментално насочени или 

използват високоспециализиран математически апарат. Социалната психология 

и икономиката на поведението вече са натрупали немалък обем емпирични 

данни и са разработили различни концептуални схеми за обяснение на 

когнитивния дефицит и поведенческите провали в ситуациите на 

                                                           
3
 Kahneman, Daniel, 2011, Thinking, Fast and Slow, N.Y., Macmillan, p. 17. 
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неопределеност. Те показват, че нашите познавателни и мисловни модели са 

достатъчно ефективни, когато трябва да гарантират оцеляването ни, каквато е 

била средата в зората на формирането на вида Homo Sapiens. Условията на 

живот и дейност в съвременните, все по-сложно структурирани общества обаче 

са много по-различни. Интересни в тoзи ракурс са разработките на Елиът 

Арънсън, Даниел Канеман,  Амон Тверски,  Стивън Пинкър, Ричард Талер, 

както и на цитираните в дисертацията Джона Бъргър и Насим Талеб, които 

показват, че мисленето ни се справя незадоволително, когато трябва да вникне 

във вероятното и случайното. Още по-трудно става, когато се налага да се 

ориентираме в нелинейните следствия от случайни събития или когато е нужно 

да се изведе тенденция в обществените изменения при сложни 

детерминистични зависимости или когато социалните процеси са функция на 

многомерни променливи. 

Дисертацията е организирана около намирането на друг подход към 

проблема за неопределеността. Той е основан не на индивидуалните 

познавателни дефицити или на „невидимото влияние“ (Дж. Бъргър) на 

социалното обкръжение, а върху онтологическите параметри и 

многовариантността на социалните изменения. Това е подход, който се 

основава на определящата роля на системното взаимодействие и резултантност 

на много причини и условия от различен ранг и продължителност. Съвкупното 

им влияние и породените от него нелинейни следствия са онтологична 

характеристика на обществото в качеството му на отворена сложна системна 

цялост.   
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ІІІ. ОБЕКТ И ПРЕДМЕТ НА ИЗСЛЕДВАНЕТО 

Обектът на изследване в дисертацията е обществото, разбрано като 

многомерна антропогенна реалност, като  конкретното състоянието на 

съсъществуване, взаимодействие и динамична конфигурация на различни 

общности и като резултат от отношенията между множество социални субекти 

и на генерираните от тях социални процеси. В този смисъл обществото е 

ставане, непрекъсната самотрансформация, непреднамерен резултат от това 

многофакторно взаимодействие. 

Предметът на изследването са механизмите, които пораждат 

неопределеността на социалните изменения, анализирани през понятийния 

апарат и концептуалната рамка на Общата теория на системите и на 

холистичната концепция. 

 

ІV. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ХИПОТЕЗИ 

  Основната цел на дисертацията е да анализира обществените процеси от 

по-различни изходни предпоставки. Усилията на повечето от най-проницателни 

умове на човечеството са били насочени към открояване на повтарящите се 

механизми, модели, закони, чието формулиране според тях ще позволи не само 

да разкрием дълбинните структури на човешкото ни битие, но и да предскажем 

какво следва и как да насочим бъдещето в желаната посока.  

Възможно е подобна нагласа и изградените на нейна основа 

изследователски програми да са непълни или погрешни. Независимо от 

неимоверно нарасналите технически възможности на изчислителните ни 

устройства и множеството успешни проекти за разкриване и обяснение на все 

по-интригуващи зависимости и елементи на физическия микросвят, социалната 

действителност остава непостижима в нейната многомерност и неповторимост. 

Не само не можем да отгатнем какво ще се случи с обществото ни в близко 
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бъдеще, но не разполагаме с инструменти да предвидим със задоволителна 

точност дори събитията, които пряко ни засягат като индивиди и върху които 

би следвало да имаме най-много възможности да повлияем.  

Дисертацията си поставя за цел изграждането на  теоретична основа за 

вникване в природата на неопределеността в социалната сфера, както и 

създаването на понятиен апарат за по-нататъшното изследване на механизмите, 

по които тя се поражда. 

Основната хипотеза е, че частичните успехи на социалните науки при 

вникване в „двигателя“ на обществената динамика и на посоките, в които тя се 

разгръща, се дължат не толкова на епистемологичната им ограниченост и на 

логическите дефицити в техния инструментариум, колкото на онтологичните 

характеристики на самата социална действителност.  

През втората половина на ХХ в. се осъществява генерална 

методологическа трансформация в посока към системната парадигма. Това 

създава възможности да се използват нови идеи, обяснителни конструкти и 

модели, включително и  такива, които се формират извън социалните науки. Те 

позволяват да се подходи към генезиса на неопределеността и случайността в 

обществото по различни от използваните дотогава начини и да се осмислят те в 

качеството им на резултат от присъщите на всяка сложна, отворена и 

самоструктурираща се система вътрешносистемни  взаимодействия. 

Предлаганият дисертационен труд си поставя за задача да представи 

теоретично обобщение,  съгласно разпоредбите на чл. 12, ал. 4 от ЗРАСРБ и на 

чл. 37, ал.1 от ППЗРАСРБ, на съществуващите до момента възгледи за 

ключовата роля на социалните субекти в протичането на обществените процеси 

и изменения, както и на сложния и нелинеен характер на тези изменения. 

Втората задача е да предложи решение на проблема за генезиса на 

неопределеността в социален контекст на основата на критичното осмисляне на 

принципите и концептуалните рамки на Общата теория на системите.  
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V. МЕТОДОЛОГИЯ 

Методологически дисертацията е изградена върху приоритета на 

системния подход и неговото ядро – системното мислене. Те са разгледани, 

анализирани и обобщени във Въведението.  

Системното мислене е концептуална рамка, комплекс от нагласи, знания, 

методи и инструменти, обединени от идеята, че адекватното познание на 

сложните обекти, каквито са всички обекти на социалните науки, изискват те да 

бъдат разглеждани в тяхната динамична цялост. Тази парадигма се формира от 

цяла система изследователски методи и в този смисъл може да определи и като 

синтетичен теоретичен подход. До голяма степен системното мислене е 

конструктивистко по своята същност, тъй като се моделира не чрез 

предварително зададени и аксиоматично приети основни положения, а е 

зависимо от предмета и задължително включва един предварителен аналитичен 

стадии. Основната му характеристика е, че позволява на изследователя, по 

думите на Робърт Рийч (Robert B. Reich), „да вижда цялото и да разбира 

процесите, чрез които частите на действителността са свързани в едно…Това, 

което изглежда проста задача, поддаваща се на стандартно решение, може да 

излезе симптом на по-фундаментален проблем, който сигурно ще се покаже 

другаде в различна форма” (Reich, 2011). 

Това също така е и подход, при който основният акцент се поставя върху 

отношенията, връзките и взаимните влияния не само между елементите на 

системното цяло, но и на тези, които се формират между него и средата. 

Обществото има своите граници, които разделят социалното от несоциалното, 

но те не са затворени, абсолютни и непреодолими. 

 

VІ. СЪДЪРЖАНИЕ НА ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД 

Дисертацията е разделена на четири глави.  

Първа глава има следната структура: 
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ОБЩЕСТВОТО КАТО МНОГОМЕРНА РЕАЛНОСТ 

1.1. Социалните субекти и социалното действие 

1.1.1. Социалните обединения – необходимото, но не достатъчно условие. 

1.1.2. Значението на числеността. Ролята на малките групи. 

1.1.3. Параметрите на социалното действие. Социосубектността 

1.2. Социалните процеси - същност и проявления 

1.2.1. Социалните процеси като изследователски проблем. 

1.2.2. Въпросът за „двигателя“ на социалните процеси. 

1.3. Социалната онтология 

1.3.1. Обществото като конструирана реалност 

1.3.2. Що е социална онтология? 

1.3.3. Ролята на „социалните онтолегеми” 

Литература. 

 

В нея са разгледани проблемите за това как да определим обществото чрез 

социалните субекти и каква е ролята на „личния“ характер на връзките и 

отношенията между човешките индивиди в социалните обединения 

(съвкупности) от хора, какво представляват социалните процеси и събития и 

как чрез тях се дефинират обществените изменения, а също и какъв е предметът 

на социалната онтология. 

В Обобщение на изложените тези и аргументи, основните резултати и 

изводи от първа глава могат да бъдат представени така: 

1. Социалните процеси са „градивните елементи“, „тухлите“, от които се 

формират и чрез които индивидуалните и социалните субекти (социалните 

общности) генерират, описват, възприемат и оценяват обществените 
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изменения. В този смисъл обществото е конкретното състоянието на 

съсъществуване, взаимодействие и динамична конфигурация на различните 

социални субекти, то е резултат от отношенията помежду им и на генерираните 

от тях социални процеси. Обществото е ставане, непрекъсната 

самотрансформация, непреднамерен резултат от това многофакторно 

взаимодействие. 

2. Под понятията социални групи, обединения, класи, касти, прослойки и т. 

н. не следва да разбираме задължително и винаги социални субекти, въпреки че 

с всички тях се обозначават множество от човешки индивиди. Differentia 

specifica на субекта (индивидуален или социален), е способността му да 

генерира не случайни, не хаотични, не рефлекторни, а целенасочени действия, 

да е в състояние да изменя обкръжението си по планомерен, осъзнат и 

ефективен начин. Това качество можем да обозначим с понятието 

социосубектност. То е характеристика на целесъобразните и планомерни, 

обществено детерминирани и насочени към другите хора действия на 

социалния субект, чрез които той генерира и поддържа за продължително време 

конкретно определени социални процеси, оказвайки влияние и върху характера 

на обществените изменения. 

3. Социалното изменение е начинът на функциониране на обществото като 

цяло, формата, в която обществото съществува. Дори и условно, дори с 

уговорки е трудно да се обоснове социалното изменение  като самостоятелна 

характеристика и предмет на анализ.   

Трудно защитима е и тезата, че съществуват безсубектни социални 

процеси. Социалните процеси и втъканите в тях събития са формата на 

проявление, видимата манифестация, битието на социалните субекти, те са 

измерител на тяхната социосубектност и същевременно проявление на 

социалната им жизнена дейност. Не могат да съществуват, нито да се мислят 

безсубектни, както и „чисти“, единични, независими, самодостатъчни  
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социални процеси (и събития). По думите на  Джордж Хърбърт Мийд, „докато 

събитието се осъществява пред нас, ние можем да го видим, да го чуем или да 

го усетим, но когато то отмине, пред нас остава обектът, с който се е случило 

това събитие. От гледна точна на относителността никой физически обект не 

може да се изолира от това, което се случва с него“ (Mead, 1932; 144). 

4. Обществото не възниква, нито пък функционира по „законите на 

природата”, то не може да съществува, нито да се мисли извън човешката 

дейност. „И по своя генезис (социалното устройство е резултат от миналата 

човешка дейност), и по своето актуално битие (социалното устройство 

съществува само доколкото човекът продължава да го създава чрез дейността 

си) обществото е човешки продукт….Знанието за обществото се реализира в 

един двояк смисъл – веднъж като разбиране за особената обективност на 

социалната реалност и на второ място като непрекъснато създаване на тази 

реалност” (Berger, Luckman, 1991; 70, 84). Системното действие на връзката 

между тези два процеса е изключително важен момент от вникването в 

природата на социалната реалност. Тази сложна (фрактална) зависимост може 

да се изрази синтезирано така: „Обществото е човешки продукт.  

Обществото е  обективна реалност. Човекът е обществен продукт” (Berger, 

Luckman, 1991; 79).  Това е същностна специфика, която не бива да се забравя, 

когато се анализира обектът на всички обществени науки, както и типа 

познание, което те предоставят.  

5. Социалната онтология е все още „млада“ дисциплина. Тя тепърва ще 

дефинира и обособява своя предмет.  Едно от най-важните предизвикателства 

пред нея е да изгради методологията за преодоляване на т. нар. реификация - 

възприемането на социалните факти, отношения и институти, резултат от 

човешката дейност, като напълно различни и независими от хората реалности, 

подобни на природните явления и физическите закони. Второто 

предизвикателство е да оцени и осмисли критично използваните от 
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обществените науки  социални онтологеми. Това са онези твърдения за отделни 

страни или моменти от обществото като система, които притежават 

относителна истинност и са широко споделени от социалните субекти. Те са 

своеобразни опорни точки за успешно познание и за успешна (съвместна) 

практическа дейност, аналог на теоремите в математиката, без да притежават 

тяхната всеобщност и безспорна доказуемост. Третото предизвикателство е да 

изгради концептуалните основи за вникване и по-детайлно изследване на 

природата на неопределеността на обществените изменения. 

 

Втора глава е със следната структура: 

НЕОПРЕДЕЛЕНОСТТА – ПОЗНАВАЕМА И НЕПОЗНАТА 

2. 1. Случайността в социален и несоциален контекст 

2.1.1. Понятие за случайност 

2.1.2 Субективните измерения на вероятността. 

2.1.3.Неопределеността през призмата на закона за големите числа. 

2.2. Неопределеност, хаос и нелинейност 

2.3.Хаотичност и неопределеност на икономическата система. 

2 4.Значението на неопределеността 

2.5. Фракталното „лице“ на неопределеността8 

2.5.1. Фракталният подход 

2.5.2. Приложение на фракталния принцип на самоподобието в 

социалната сфера 

2.5.3. Фракталната неопределеност на обществените изменения 

Литература 

Втора глава е посветена на анализа на установените към момента понятия 

за неопределеност, случайност, вероятност и тяхната относимост към 

социалните явления и процеси. Основните  резултати и изводи от втора глава 

на дисертацията могат да бъдат обобщени по следния начин: 
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1. Независимо че неопределеността, разбрана като невъзможност да се 

определи еднозначно това което ни „носи“ бъдещето, е дълбоко втъкана в 

битието ни, тя става предмет на внимание и на научно изследване сравнително 

късно на фона на хилядолетното развитие на човешкото познание за света. 

Ключовите условия за заостряне на вниманието към случайните събития, чрез 

които  неопределеността придобива конкретика и смисъл,  са свързани с 

рязкото засилване на търговската дейност и на зачестилите презокеански 

експедиции през 14 и 15 век. Тези експедиции разширяват границите на 

познатия дотогава свят с територии, природни феномени, животни и хора, 

неизвестни на западната цивилизация до този момент. Усложняването на 

начина на живот и появата на много нови фактори, оказващи все по-силно 

влияние върху него, се превръщат в катализатори за засилване на  

изследванията върху събитията, за които липсват видими, непосредствени 

причини, но които са много важни за успеха или неуспеха на начинанията. 

2. Въпреки изключително голямото внимание към изследването и 

приложението на неопределеността, което отделят редица от най-гениалните 

умове на човечеството, към момента основните успехи се ограничават в 

областта на т. нар. измерима неопределеност (или вероятност) в нейните две 

проявления. Първото е статистическата вероятност, която се  мисли под 

формата на отношение на дадено бъдещо събитие към вече осъществилите 

се подобни събития в миналото,  като се държи сметка за степента на 

тяхната представителност. Второто е вероятността, с която се занимава 

комбинаториката – отношението на конкретно бъдещо събитие към общото 

число на всички осъществими събития от дадения ред.  

3. Заслугата на математиците и философите през ХVІ, ХVІІ, ХVІІІ и ХІХ в. 

е, че извеждат на преден план онова, което имплицитно се съдържа в самото 

проблематизиране на случайността и вероятността в епохата на Просвещението 

– превръщането на активното и мотивирано от постигането на определени 

цели човешко поведение в значим обществен фактор. Даниел Бернули 
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например предпоставя, че когато взема решение как да постъпи, човекът не 

просто има предвид възможните изходи или последствия от постъпката си, но и 

ги оценява в зависимост от тяхната полезност (или вреда) конкретно за него. 

Оттук и важният извод, че не всички случайни събития имат еднакво 

„ценностно тегло”  и не следва да се оценяват еднакво, дори ако 

математическият анализ ги класира в една и съща категория по степен на 

осъществимост. Напълно е възможно малко вероятно събитие да бъде 

поставено значително по-високо по важност от гледна точка на субективните 

ценности и предпочитания, отколкото друго събитие с голяма степен на 

вероятност. Хората например оценяват вероятността да ги улучи мълния или да 

загинат в самолетна катастрофа неизмеримо по-високо, в сравнение със 

статистическите данни. Това обуславя и съвършено различните модели на 

поведение, които биха предпочели различните субекти, дори когато са 

поставени пред идентични избори. 

4. Един от големите преломи в разбирането на неопределеността се 

осъществява през втората половина на ХХ в., когато се появяват нови научни 

теории, свързани с изследване на хаоса, неравновесните и нелинейни системи, 

самоорганизацията и глобализацията. Класическото разбиране за случайността 

в контекста на линейното мислене е като за нещо второстепенно, подробност, 

незначителен нюанс. Тя е само индикация, конкретно проявление на 

необходимостта или симптом за познавателен дефицит. В парадигмата на 

системното (нелинейното) мислене, случайното е необходим и неотстраним 

параметър на всяка система, проявяваща характеристиките на детерминистичен 

хаос. Обществото притежава всички характеристики на такава система. 

5. Фракталният подход е нов и интересен, но все още непроучен докрай 

инструмент за ориентиране в неопределеността и случайността не само в 

точните науки, но и в обществознанието. Неговият създател, Беноа 

Манделброт, си спомня, че е завиждал на хората, занимаващи се с психология, 
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социология и история за популярността сред съвременниците им, дължаща се 

на достъпността и разбираемостта на техните занимания, тъй като тези науки, 

за разлика от математиката и астрономията, са „живи, ясно разбираеми и 

действени“. „Ние сме свидетели, продължава Манделброт, на възникването не 

просто на нова разновидност на науката или на нов род наука, а на много по-

дълбоки изменения…От 60-те години на преден план излязоха изучването на 

сложността и неопределеността. Тук можем да поставим две ключови думи – 

хаос и фрактали, но аз предпочитам фракталите…Астрономията се занимава с 

прости правила и техните прости резултати и следствия, докато историята 

описва сложни правила и техните сложни резултати и последствия. 

Фракталната геометрия разкрива прости правила, които имат сложни резултати 

и последствия“ (Frame, Mandelbrot, 2002; 26).  

В рамките на фракталния подход се формулират нови понятия и модели, 

които притежават потенциал да задълбочат разбирането на неопределеността в 

социалните процеси – итерация, рекурсия, самоподобие, самоограничаваща се 

случайност, социални атрактори и рипелъри,  и др. 

 

Съдържанието на трета глава от дисертацията има следния вид: 

СИСТЕМНАТА ПАРАДИГМА И НЕЙНАТА ПРИЛОЖИМОСТ В 

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕТО 

3.1.Генезис на Общата теория на системите. 

3.2. Характеристики и основни принципи на системната парадигма 

3.3. Отворени и сложни системи 

3.4. Холизъм или партикулизъм? 

3.4.1. Същност на холизма 

3.4.2. Холизъм и/или партикулизъм? 

3.5. Обществото като отворена, сложна и холистична система 

Литература 
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В нея са разгледани проблемите на възникването и основните понятия на 

Общата теория на системите, на холистичната концепция, както и на ключовите 

характеристики на обществото като отворена, сложна и холистична система. 

Основните резултати и изводи от трета глава на дисертацията могат да се 

представят по следния начин: 

1. През втората половина на ХХ в. европейската наука рязко сменя своите 

методологически нагласи в посока към Общата теория на системите. Според 

Лудвиг фон Берталанфи, който се приема за създател на тази теория, главното й 

предимство е в ограничаването на аналитичните процедури в науката. 

Аналитичната процедура е такъв подход, при който изследваните обекти се 

декомпозират, за да бъдат изучени, като накрая отново се обединяват и цялото 

се възпроизвежда от вече изучените негови части. Това е основният принцип на 

класическата наука, който се модифицира в зависимост от това дали се прилага 

в емпиричен или концептуален смисъл (Bertalanffy,1969; 18).   

Аналитичните процедури имат своето незаменимо място и значение в 

научните изследвания, но тяхното използване зависи от две условия. Първото е 

взаимодействията между частите на цялото или да не съществуват, или да са 

достатъчно слаби, за да е възможно да се игнорират. При такива изходни 

предпоставки цялото може безпроблемно да бъде разложено на фактическите 

или логическите си елементи, а после отново да бъде възстановено.  

Второто условие засяга връзките между тези части. Те следва да са 

линейни, т. е. при тях да е налице свойството "сумативност" - формулата, която 

описва поведението на цялото да е приложима и към поведението на частите. 

Тези две условия обаче не са изпълнени при повечето системни обекти. При тях 

характерът на цялото зависи от взаимодействащите помежду си негови 

елементи.  

2. Общата теория на системите е концептуална рамка, в която 

изследователските процедури и методи се обединяват от представата, че 

изучаваните обекти и явления са съставни, изградени от повече или по-малко 
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елементи и следва да се разглеждат във взаимовръзка и взаимоотношения с 

други обекти и явления. Така се формират системни цялости от различен ранг.  

Берталанфи определя системата като комплекс от взаимодействащи си 

елементи (Bertalanffy, 1956; 1). Целта на тази обща дефиниция е да открои 

онези принципи, които ще са валидни за всички системни обекти – в неживата 

природа, в живата природа, както и в обществото. Според Хол и Фейджен 

системата представлява множество обекти заедно с отношенията между тях и 

между техните атрибути (Hall,  Fagen, 1956; 18). 

Привържениците на системната теория поставят акцента върху 

взаимодействията и взаимоотношенията между елементите на системата. Това 

предпоставя тезата, че характерът и поведението на частите е невъзможно да 

бъде изследвано и разбрано, без да се отчита тяхната включеност в системата. 

Дори ако тези елементи имат способността да съществуват автономно, извън 

нея, поведението им в рамките на системата ще бъде различно. 

3. Изключително важен момент от системната парадигма е пораждането 

или съществуването на т. нар. интегрални свойства и качества. Те не се 

извеждат нито линейно, нито нелинейно, нито пък са фактически или логически  

следствия от характера и качествата на съставящите системата елементи. 

Наличието на подобна способност на системите да генерират нови свойства или 

качества се  обозначава като имърджентност, понятие въведено от  Чарлз 

Броуд. В главата от съчинението си  „Етика и история на философията“  (1952), 

озаглавена  "Детерминизъм, индеремнизъм и либертарианизъм" английският 

историк и философ използва понятията "случайна причинност" (occurrent 

causation) и "неслучайна причинност" (non-occurrent causation) (Broad, 1952; 

195-217), които стават фундамент за теоретичното обосноваване на 

либертарианската свободна воля. Нововъзникналото свойство (или качество) не 

може нито онтологически, нито логически да се изведе от присъщите и познати 

свойства, които са притежавали елементите на системата, както поотделно, така 
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и в тяхната комбинация. След като станат реалност, тези новопоявили се 

свойства (или качества) са в състояние да окажат значимо влияние върху 

базовите свойства (или качества) на системата, които времево са ги 

предшествали и по един или друг начин са имали принос за появата им. 

Имърджентността не е синоним нито на безпричинност, нито на 

креационизъм. Възникването на новите свойства (или качества) не би могло да 

бъде предвидено с точност, нито пък да се предизвика целенасочено и 

планомерно.  Имържентността е понятие за обозначаване на възникването 

на нови свойства (или качества) в резултат на създаването на нова 

системна цялост от различни (самостоятелно съществували преди или не), 

но обединяеми в едно елементи. Илюстрациите за явлението варират от 

тривиални (мравуняк, глутница, спортен отбор или военно подразделение) до 

високоспециализирани (живият организъм, интегралната схема, висшата нервна 

дейност или социалната система). Колкото по-високоорганизирана е системата, 

толкова по-ясно е изразен феноменът имърджентност.  

4. В някои случаи взаимодействията между елементите могат да бъдат 

описани с относително прости алгоритми или правила, но сложната система, 

която те формират, демонстрира поведение, принципно неизводимо от това на 

елементите (дори ако взаимодействията между тях са добре изучени и 

поддаващи се на манипулация). Това ни отвежда към ключова за сложните 

системи (каквато е и обществото) характеристика - тяхното единство, 

цялостност. Макар и съставни (структурирани), сложните системи формират 

такава степен на съгласуваност, взаимодействие и взаимно допълване при 

функционирането на елементите си, при която в своите външни взаимодействия 

тези системи се проявяват като едно цяло, изглеждат като единни същности.  

Нагласата или концепцията, която възприема съвкупностите от неща 

(компоненти, агенти, субекти и т. н.) като едно цяло, способно да действа и 

взаимодейства по определен, уникален за неговата природа начин, се 
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обозначава с понятието холизъм. То се появява за пръв път в съчинението 

„Холизъм и еволюция“ (1926)4  на Ян Кристиан Смътс. Основните идеи в 

„Холизъм и еволюция” са подчинени на тезата, че цялото е нещо повече от 

частите си, че то има приоритет пред тях, а изучаваните явления и обекти 

задължително следва да бъдат мислени като елементи, части от по-голямо цяло. 

Подобна оценка, която изглежда се споделя от мнозинството привърженици на 

холистичната концепция, не вниква докрай в по-дълбоките пластове на 

размишленията на Смътс.   Опитвайки се да съчетае билогическата теория за 

витализма и специалната теория на относителността, той дефинира цялото като 

единство от материално и идеално, от обективно и субективно.  

Опозицията холизъм - редукционизъм не е единствената възможна. 

Холизмът може да се мисли и в противоположност на партикулизма. Под 

партикулизъм5 имаме предвид изследователска нагласа, която не отрича 

сложността на изследваните системни обекти, но не е съгласна и с редукцията 

им до по-елементарни структури или елементи. В рамките на холистичната 

концепция тя приема, че едни елементи от това цяло притежават трайно и 

устойчиво приоритетно място, играят лидираща функция спрямо останалите. В 

своите крайни проявления партикулизмът може да бъде определен и като 

форма на един или друг вид детерминизъм. 

5. Реалните общества са отворени, сложни и холистични системи. Те се 

самоорганизират по такъв начин, че отношението им към самите себе си е ясно 

различимо от отношението им към средата. Поддържането на  демаркационната 

линия външно - вътрешно е гаранция за съхраняване им. Взаимоотношението 

със средата е изключително важно, тъй като всяка система конструира 

обкръжаващия я свят по свой, различен от другите системи, начин. В същото 

време средата влияе структуроформиращо върху системата, т. е. системи, което 

                                                           
4 Smuts, Jan  C., 1936, Holism and Evolution, London, ed. Macmillan and Co. 

5
От лат. particula - част, елемент.  
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оперират в различни среди, притежават различни структурни характеристики.  

В този смисъл взаимоотношенията на системата с външния свят е нейната 

собствена, уникална стратегия.  

Немският социален мислител Никлас Луман смята, че не може да 

съществуват нито системи, създадени изключително самореферентно, нито пък 

системи, за които конкретните параметри на средата са индиферентни 

(произволни). В стремежа си да дефинира общата социална системна теория в 

нейните универсални приложения, той достига до извода, че в границите на 

новата парадигма класическото деление на статика и динамика, система и 

конфликти, монолог и диалог, общество и общност, труд и общуване са 

неприемливи (Luhmann, 1995; 13-14). Социалните система са холистични, при 

тях системният елемент отразява само една тяхна проекция, но не описва 

адекватно същността им. 

Няма как да се защити тезата, че обществото има цел (извън метафоричния 

смисъл на думата), тъй като то е системно цяло, чиято динамика се генерира от 

включените в него човешки индивиди и преди всичко от техните социални 

общности (без да конкретизираме количествените им параметри). Цели, 

разбира се, имат както индивидите, така и техните общности.  Но именно 

сложната и непрекъснато променяща се холистична картина, „рисувана“  чрез 

действията на тези субекти, както и инициираните от тях разнопосочни 

социални процеси, в крайна сметка „движат“ обществените изменения. При 

това и посоката, и темпът на тези изменения  се влияят (но не се определят 

напълно) от различните по характер и по степени на социосубектност социални 

общности.  

Социалното системно цяло е фрактално свързано със своите елементи 

(социалните общности), както и да се дефинира природата на тази връзка. 

Взаимното им влияние е непрекъснато и многопосочно – не само между 

социалните субекти (които не са равнопоставени по своите възможности за 
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социално действие и ефективното му реализиране), но и от тях към обществото, 

както и обратното  - от обществото в качеството му на системно цяло към 

социалните субекти. Този сложен, многофакторен механизъм е и основният 

генератор на неопределеност. Той обаче действа интегративно и се 

самопоражда по начин, който е по-близо до нелинейните механизми, отколкото 

до линейната детерминираност. 

  

В четвърта глава разгледаните проблеми са структурирани така: 

ОПРЕДЕЛЯЩАТА РОЛЯ НА СОЦИАЛНИЯ СИСТЕМЕН ФАКТОР (SSF)

 4.1.Системните „закони” 

4.2. Дефицитите на Общата теория на системите. Синергетика или 

нелинейна динамика 

4.3.  Природата на системния фактор 

4.3.1. Критичните бележки към Общата теория на системите. 

Системообразуващият фактор 

4.3.2. Същност на системния фактор 

4.4. Социалният системен фактор като генератор на неопределеност в 

обществото 

4.4.1. Социалният системообразуващ фактор (SSGF) 

4.4.2. Социалният системен фактор (SSF) и неопределеността на 

обществените изменения 

Литература 

 

Това е най-важната глава в дисертацията, в която е представено едно 

възможно решение на проблема за генезиса на неопределеността в социален 

контекст на основата на критичното осмисляне на принципите и 

концептуалните рамки на Общата теория на системите. Обобщените основни 

резултати и изводи от четвърта глава са: 
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1. Въпреки завидната популярност на Общата теория на системите, през 

втората половина на ХХ и началото на ХХІ в. успехите й като методология за 

частнонаучните изследвания не изглеждат толкова впечатляващи. Ускореното 

производство на системни изследвания и опитите й за експанзия в различни и 

често имащи малко общо помежду си научни дисциплини и направления, води 

до необосновано снижаване на критичността и предпазливостта при 

възприемането на новите концептуални схеми. Дори области с утвърдени 

традиции и успешни научно-изследователски програми ентусиазирано 

прегръщат новите понятия и се опитват да пренастроят дейността си в унисон с 

новия мейнстрийм (mainstream).  

Един от симптомите на това увлечение е ускореното формулиране на 

системни принципи, закони, теореми и хипотези. Това са най-често 

зависимости и модели, наблюдавани в едни или други частни области на 

науката, чиито откриватели, изкушени донякъде от прокламирания от 

Берталанфи принцип на изоморфизма, заявяват своите претенции да станат 

универсални. Понякога тези претенции изглеждат обосновани, но нерядко са 

твърде спорни. 

За изучаването на особения интегративен начин, по който елементите на 

системите функционират, немският учен Херман Хакен предлага понятието 

синергетика като наименование на нова научни дисциплина. Синергетиката, 

поне през първите две десетилетия от своето раждане, предизвиква 

забележителен интерес сред различни по професионалната си подготовка и 

квалификация автори. Множеството публикации, вдъхновени от ентусиазма на 

Хакен, обаче не оправдават една от ключовите идеи на новата дисциплина - 

подготовката и осъществяването на "точката на бифуркация" в научната 

парадигма за сложните системи.  Както полуиронично отбелязват руските 

автори Юлий Данилов и Борис Кадомцев, не е трудно да се опише 

синергетиката - "всичко, известно за нея се съдържа в множеството 

Synergetics={х1, х2, … , хn}, където хi е i-тия том от серията по синергетика, 
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издавана от издателство Шпрингер. Това множество е крайно, но числото на 

елементите му бързо расте" (Данилов,  Кадомцев, 1983; 6).  

Специфичните опорни тези на синергетиката (кооперативността, 

взаимната поддръжка и съдействие, сътрудничеството между различните 

елементи на системите) не са революционни научни идеи. Т. нар. фазов преход, 

който Хакен описва като рязък скок от едно състояние на системата към друго 

(Haken, 1983; 3), също е познат на науката от векове. Въпросът дали 

синергетичните обяснителни схеми, предложени от новата научна дисциплина, 

следва да бъдат възприети като "фазов преход" е въпрос на много по-

задълбочена дискусия, отколкото реализираната до момента. 

2. Една от най-проникновените критики към Общата теория на системите 

отправя световноизвестният учен в областта на физиологията на висшата 

нервна дейност, Пьотър Анохин. Въпреки че той формулира своите критични 

бележки към Общата теория на системите в началото на 70-те години на 

миналия век, те звучат адекватно и сега, повече от четири десетилетия по-

късно. Основният акцент в тях е, че прекаленото теоретизиране в полето на 

новата парадигма е може би индикатор за нейния инструментален дефицит 

(Анохин, 1975; 17– 62).  Въпреки многобройните публикации по темата, които 

вече се изчисляват с осемцифрени числа, изработените конкретни 

изследователски методи на тяхна основа са или спорни, или неефективни, или с 

прекалено тясна употреба.  

Обогатяването и разширяването на приложното поле на понятието система 

само по себе си е положителен за науката признак. Но по думите на Анохин 

изначалният дефицит на понятието система се състои в това, че когато то се 

използва за обозначаване на нещо "събрано заедно, подредено и организирано, 

по правило не посочва критерия, според който тези компоненти са събрани, 

подредени и организирани" (Анохин, 1975; 20). Това не омаловажава 

предимствата на системния подход, даже в случаите когато в конкретното 
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изследване се налага да се използват по-често аналитични методи. 

Съвременната наука е длъжна, дори за целите на обичайното аналитично 

изследване на който и да е частичен обект, да държи сметка и за неговото място 

и функция в по-голямото включващо го цяло. 

Основният недостатък на Общата теория на системите е, че приема за 

самоочевиден основополагащият за своята конструкция принцип – системната 

организация на обектите е всеобщ признак на битието. Тя не подлага на 

критичен анализ  доколко това положение е универсално и не счита за нужно да 

отговори кое прави възможно системната организация на цялото. Но дали 

системният подход ще има преимущество пред останалите методи и доколко 

той ще е полезен в една или друга конкретна научна област, зависи в крайна 

сметка от успешното открояване на системообразуващия фактор и доколко 

изчерпателно ще бъде описано неговото „операционално значение за 

формирането на системата” (Анохин, 1975; 25). 

3. Взаимодействието на различни компоненти все още не гарантира 

пораждането на система, от която те да са част.  Фактът на взаимодействието не 

е достатъчен, тъй като в рамките на системата нейните елементи не просто 

генерират и оказват въздействия един върху друг, но и си съ-действат (по т. 

нар. принцип на синергията). Следователно, фактът на взаимодействието не е 

достатъчен, за да се формира какъвто и да е процес, чиито резултат  е 

образуването на конкретна система. Нужно е  да съществува и фактор, 

който да координира, организира и подреди тези взаимодействия така, че в 

крайна сметка да се появи едно (системно) цяло, проявяващо ново 

качество, несводимо до тези на включените в него елементи. Логично е 

този фактор да бъде означен като системообразуващ фактор – System 

Generating Factor (SGF) 

Ако отсъства отговор на въпроса за това коя е генериращата системата 

причина, не е възможно и да се обясни и прехода от неорганизираното, 
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хаотичното състояние към организираното, към системата. В един по-

конкретен, функционален смисъл, това е и проблемът за степента, в която 

отделните, включени в системата елементи, следва да й бъдат подчинени, да 

загубят своята автономност, да се ограничи излишната им и вредна за 

системната организация свобода. 

Въпросът за „силата” или системообразуващия факктор (SGF), който е в 

състояние да обедини, подреди и застави различните елементи, формиращи 

сложното системно цяло, не просто да съ-съществуват, но и да създадат 

устойчив, качествено различим от останалите обект е ключов за всяка наука, 

разчитаща теорията на системите да й предостави нови методологически 

хоризонти. Телеологичният характер на тази „сила” все пак не бива да се 

абсолютизира, въпреки че много изследователи от различни области, 

възприемат ориентацията към определен резултат за основен фактор в 

системообразуването. 

4. Не можем да разсъждаваме за обществото, независимо как го 

дефинираме в терминологията на теорията за системите, без да си зададем 

въпроса за неговия системообразуващ фактор (SGF).  SGF е силата, 

програмата, активното начало или субектът, който привлича и задържа за 

по-кратък или по-дълъг период онези елементи, структури, функционални 

цялости или обекти, които притежават системна съвместимост и са в 

състояние да формират структурирано цяло от един или друг характер. 

При социалните системи въпросът за SGF е най-важният. Сложността на 

обществената структура и динамиката на социалните процеси предпоставят и 

многообразието на формите, в които се проявява той. В първа глава на 

дисертацията е коментирана ролята на социалното действие за генериране на 

обществените изменения. В своята абстрактна форма изглежда логично 

социалното действие да бъде поставено и в основата на изграждането на 

социалните системи. Въпросът е, че това социално действие не е нещо 
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самостоятелно и безотносително към реалните човешки индивиди или 

обединения, които го осъществяват. Социалното действие  е проявление и 

същност на социалните субекти и не е възможно да се разглежда като 

самодостатъчно, безотносително към определените чрез вътрешната си 

структура и социосубектност човешки обединения. Въпреки че може да се 

предпостави като предмет на теоретичен анализ, социалното действие няма 

статус на самостоятелен онтологичен обект. Действителният социален 

системообразуващ фактор (SSGF) са легитимиращите се чрез исторически-

конкретни и обществено детерминирани действия социални общности, 

съставени от човешки индивиди, всеки от които притежава неповторими 

психофизически качества и е формиран от вече създадената от 

предишните поколения обективна социална структурна цялост. 

5. Системният фактор (SF) е комплексът от взаимно влияещи си 

връзки и отношения между елементите на системното цяло, обуславящ в 

крайна сметка начина, по който сложните системни цялости (най-вече 

социални, но не само) реагират на промените както на средата (условията), 

така и на  вътрешните си параметри. Условието за действие на SF е да 

съществува система. Той е производен от структурираното по определен начин 

системно цяло, но не се свежда до него, тъй като формира  „второ ниво“ на 

динамична сложност. То е функция на взаимното влияние между вече 

установените връзки и отношения. SF e и компенсиращо-трансформиращ 

механизъм, преобразуващ въздействията върху системата отвън или 

отвътре по начин, който е уникален за нея и неповторим дори в 

собственото й бъдещо развитие.  

Социалния системен фактор (SSF) е интегративната функция на 

връзките и взаимодействията между различните по характер, място и 

значение елементи в процесите на преобразуване (възникване, изменение 

или разпадане) на социалното системно цяло.  Той се манифестира като 
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поява или загуба на нови свойства или качества на социалното системно 

цяло, неизводими от и несводими до природата и свойствата на 

включените в него елементи, което е и проявление на 

самоструктурирането, самореференцията (Луман), автопоезиса (Матурана 

и Варела) или структурацията (Гидънс) на сложните нелинейни системи. 

Именно в това си качество SSF е основният генератор на неопределеност в 

обществото.  

Двете посоки, в които е възможно да еволюира социалната система под 

влияние на SSF, е и един от аргументите това понятие да се използва наред с  

получилия популярност термин синергия. Широко споделената към момента 

денотация на синергията е за обозначаване на вътрешносистемното взаимно 

усилване на значението и функциите на елементите. В този случай понятието 

синергия изразява най-вече положителния ефект от системното 

взаимодействие. 

Но SSF е и основният генератор на системния разпад, Не е трудно да си 

представим случаи, при които социалните системни взаимодействия отнемат и 

възпрепятстват ефективното функциониране на цялото. Това са онези ситуации, 

при които вътрешните конфликти, дисхармонията и взаимното ограничаване на 

обществените субструктури намаляват възможностите на социалната система, 

водят до регрес и в крайна сметка до разпадането й. Не само теоретически, но и 

практически е обяснимо защо социалната система е възможно да бъде нещо по-

малко от сбора на елементите си.  Разрушаването на внушителни по своите 

размери, организираност и сложност социални системи (империи, колониални 

конгломерати, федеративни държави и дори етнически нехомогенни общества) 

може да се мисли като естествен резултат на отрицателен SSF. 

Вариантите, при които  SSF е възможно да се интерпретира като клонящ 

към нулеви стойности, също могат да са различни. Сюзан Стар  например  

въвежда понятието граничен обект (boundary object), за да обозначи случаите на 
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социални системи, изградени въз основа на договореност за упражняване на 

една или друга дейност, без консенсус между техните членове (Star, 2010; 602). 

Такива са съдебната, политическата, административната, социално-

осигурителната и др. системи. Те имат формално-институцинален характер, но 

не могат да се третират като социално системно цяло, защото не възниква 

качество, различно от качествата на включените в тях елементи.  

SSF нe е удобна и полезна абстрактна конструкция, която може да бъде 

извадена от картотеката с първични понятия, когато ни е нужна, и отново да 

бъде върната обратно, след като изпълни предназначението си. В сложните 

открити системи, каквито са всички биологични и социални цялости, неговото 

действие е трудно да бъде "занулено", освен в някои много специални и 

проблематични по своята научна стойност експерименти. Като имаме предвид 

„имърджентната“ страна на обществената система, изглежда логичен изводът, 

че именно SSF придава специфика и уникалност не само на социалните субекти 

и резултатите от дейността им, оформяйки по този начин тяхната 

социоубектност, но и на неповторимостта на социалните изменения.  

Това му придава статуса на универсален генератор на неопределеност в 

обществото. 
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VІІ. ПРИНОСИ 

1. Научни приноси 

1.1. Разработена е нова концепцията за неопределеността, която се 

основава на неповторимото съчетание от много и различни процеси, изменения 

на елементите и събитията, които при своето комплексно взаимодействие и 

резултативност в системни условия проявяват обективен (онтологичен) 

характер. Те са обозначени с понятието системен фактор - Systemic Factor (SF). 

Той е комплекс от взаимно влияещи си връзки и отношения между елементите 

на системното цяло, обуславящ начина, по който сложните системни цялости 
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(най-вече социални, но не само) реагират на промените, както на средата 

(условията), така и на  вътрешните си параметри.  

Условието за действие на SF е да съществува система. Той е производен от 

структурираното по определен начин системно цяло, но не се свежда до него, 

тъй като формира  „второ ниво“ на динамична сложност. То е функция на 

взаимното влияние между вече установените връзки и отношения.  

1.2.  Дефинирана е функцията на   SF като компенсиращо-трансформиращ 

механизъм, преобразуващ въздействията върху системата отвън или отвътре по 

начин, който е уникален за нея и неповторим дори в собственото й бъдещо 

развитие. Неопределеността в социалните системи зависи както от 

интегративното (съвкупното) действие и взаимодействията на нейните 

елементи (подсистеми) така и от поведението на всеки от тях, взет поотделно. В 

това е един от проблемите на сложните системи – действието или 

бездействието на някои от елементите им може да имат непропорционални 

(нелинейни) и опустошителни въздействия върху цялото.  

Тъкмо нелинейността придава мащаб на незначителното, малкото 

изменение, което е в състояние да доведе до много големи последващи 

резултати. Тя стои в основата на обясненията защо някои класове открити 

нелинейни системи (каквато е и обществото) притежават "прагова 

чувствителност" - под даден праг въздействията върху тях се поглъщат, 

обезсилват и забавят без да оставят съществен отпечатък, а над този праг - и 

най-малкото въздействие се мултиплицира многократно. 

1.3. Осъществено е разграничение между социален системоформиращ 

фактор (Social System Generating Factor, SSGF) и социален системен фактор 

(Social Systemic Factor SSF).  Не можем да разсъждаваме за обществото, 

независимо как го дефинираме в терминологията на теорията за системите, без 

да си зададем въпроса за неговия SSGF.  Това е силата, програмата, активното 

начало или субектът, който привлича и задържа за по-кратък или по-дълъг 
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период онези елементи, структури, функционални цялости или обекти, които 

притежават системна съвместимост и са в състояние да формират 

структурирано цяло от един или друг характер. В социалните системи 

действителният SSGF са легитимиращите се чрез исторически-конкретни и 

обществено детерминирани действия социални общности, съставени от 

човешки индивиди, всеки от които притежава неповторими психофизически 

качества и е формиран от вече създадената от предишните поколения обективна 

социална структурна цялост. 

За разлика от SSGF, SSF е интегративната функция на връзките и 

взаимодействията между различните по характер, място и значение елементи в 

процесите на преобразуване (възникване, изменение или разпадане) на вече 

формираното социалното системно цяло.   

1.4. Аргументирана е двузначната функция на SSF. SSF се манифестира 

като възникване или загуба на свойства или качества на социалното системно 

цяло, неизводими от и несводими до природата и свойствата на включените в 

него елементи. То е проявление на самоструктурирането, самореференцията 

(Луман), автопоезиса (Матурана и Варела) или структурацията (Гидънс) на 

сложните нелинейни системи.  

SSF обаче не е еднозначно дефиниран чрез добавянето на своеобразен 

„плюс“ към функционалната сума на елементите, както това се приема в 

контекста на т. нар. синергия. Към момента не съществува метод, чрез който да 

измерим в какво точно се състои разликата между социалното системно цяло и 

включените в качеството им на негови елементи социални подсистеми. Не е 

трудно да си представим случаи, при които социалните системни 

взаимодействия отнемат и възпрепятстват ефективното функциониране на 

цялото. Това са онези ситуации, при които вътрешните конфликти, 

дисхармонията и взаимното ограничаване на обществените субструктури 
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намаляват възможностите на социалната система да действа като единна 

същност, водят до регрес и в крайна сметка до разрушаването й.  

Не само теоретически, но и практически е обяснимо защо социалната 

система е възможно да бъде нещо по-малко от сбора на елементите си.  

Разпадът на внушителни по своите размери, организираност и сложност 

социални системи (империи, колониални конгломерати, федеративни държави 

и дори етнически нехомогенни общества) може да се мисли като естествен 

резултат на отрицателен SSF. 

1.5. Анализирани са силните и слабите страни на системната и 

холистичната концепции. И двете имат своето място при изучаването на 

сложните системни цялости, каквато представлява и обществото. Общата 

теория на системите обаче все още не е в състояние да предложи надежден 

инструментариум за решаване на по-конкретни частнонаучни проблеми, което 

компрометира нейните претенции да изпълнява ролята на нова научна 

парадигма.  

Холистичната концепция се изправя пред сходни проблеми – настояването 

за универсалността на холизма не отчита достатъчно адекватно нееднаквото 

значение и роля на различните йерархични нива и подценява тяхната динамика, 

а това често е по-значим проблем от постулирането на незаобиколимата роля на 

цялото. 

 

2. Научно-приложни приноси 

2.1.  Предложената в дисертацията концепция за SSF като основен 

генератор на неопределеност в обществото позволява тя да се използва 

практически – в някои случаи за усилване на неговото действие, а в други за 

ограничаване на неблагоприятните му последствия. Използването на SSF за 

генериране на неопределеност и непрогнозируемост на едни или други страни 
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от социалната реалност има много форми на проява - от познатите още от 

древността различни варианти на жребий, през целенасочените действия за 

внасяне на елемент на случайност в редица сфери като спортните надпревари, 

интелектуалните съревнования (олимпиади, състезания, турнири), конкурсите 

за таланти в различни области и т. н. Случайното разпределение на делата сред 

съдиите, за което говори още Аристотел, запазва ключовата си роля и в 

съвременните правораздавателни системи. 

С ограничаване на отрицателния SSF например може да се обясни защо 

осъдените на лишаване от свобода се държат в изолирани килии и защо 

спортистите, особено в колективните спортове, през по-голяма част от времето 

си не  само тренират, но и живеят заедно. 

2.2. Възможността за т. нар. конструирана неопределеност като едно от 

проявленията на SSF лежи в основата на застраховането, на хазарта, а и на 

банкирането с частичен резерв (fractional reserve banking), което се изгражда 

върху модела на най-вероятното поведение на вложителите при нормални 

параметри на SSF. 

Друга важна област, в която вниманието към нежеланите ефекти на SSF е 

от първостепенна важност, представлява борсовата търговия. В 

преобладаващото си число законовите и административните мерки срещу 

манипулацията на пазарите или срещу търговията с вътрешна информация са 

всъщност мерки за създаване и съхраняване на определен вид 

непрогнозируемост чрез възпрепятстване формирането на система от „вечно 

печелещи“. Целта на тези мерки е да удържат SSF в зоната, в която неговото 

действие все още е полезно от гледна точка на конкурентния пазар и равния 

достъп до информация за инвеститорите. В икономиката почти всички процеси 

протичат по алгоритъма на SSF. 

2.3. Разбирането за фракталната природа на „самоограничаващата се 

случайност“ е приложим алгоритъм за поведение в различни ситуации, в които 
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решенията могат да се основават на вече осъществените избори. Това не 

означава пълно елиминиране на генерираната от SSF неопределеност, но 

стеснява нейното пространство. Заетите социални ниши предопределят до 

голяма степен (но не абсолютно и завинаги) кой, кога и как ще заеме 

останалите и обратното, общата социална „топография“ въздейства върху 

поведението и ефективността, с която различните социални субекти заемат, 

отстояват или променят зоните на своите жизнени интереси и влияние. 
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