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Резюме: Статията е опит за различен поглед върху тероризма като 
съвременна асиметрична заплаха. В центъра на вниманието на политици, 
медии и обществото след 2013 г. масово и не без причина застана 
ислямисткият тероризъм, който през първото десетилетие на ХХI век 
беше отчетен като сериозна, но не толкова непосредствена заплаха за 
сигурността на европейското общество. Мигрантската криза показа 
съвсем друго лице и реалността на терористичната заплаха. Идеята ни 
обаче е да покажем, че има и други, напълно възможни и не по-малко 
непосредствени заплахи за българското общество, които се дължат на 
нови, неконтролируеми и много различни отношения сред българските 
граждани. Наричаме ги нови антагонизми, тъй като се опитваме да ги 
обособим в отделна група, включваща вътрешни за държавата фактори и 
тенденции, които могат да са основание за тероризъм. 

Ключови думи: асиметрични заплахи, тероризъм, антагонизъм, 
вътрешни заплахи от тероризъм, среда за сигурност, елементи на средата 
за сигурност с влияние върху терористичната заплаха, тенденции в 
развитието на средата за сигурност от гледната точка на 
терористичната заплаха. 

THE NEW ANTAGONISMS – ASYMETRYC TREATS  
AND TERRORISM 
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Abstract: The article is an attempt for a different view over the terrorism, one 
as a modern asymmetrical threat. Without any reason, after 2013 in a mass scale, 
the Islamist terrorism was on the focus of politicians, media and public attention. 
In the first decade of the XXI century it was reported as a serious, but not that 
immediate threat to the security of European societies. Migration crisis showed a 
completely different face and the reality of the terrorist threat. 

However, our idea is to show that there are others entirely possible, and no less 
immediate threats to the Bulgarian society, due to new uncontrollable and very 
complicated relations among the Bulgarian citizens. We call them „new 
antagonisms,“ as long as we try to differentiate them in a separate group, a group 
of internal country factors and trends, which may be a reason for terrorism. 



Key words: аsymmetric threats, terrorism; antagonism, inside threats of 
terrorism, security environment, elements of the security environment having 
impact on the threat of terrorism, trends in the development of the security 
environment in terms of the threat of terrorism. 


