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Анотация 

Кое е това, което ни струва все по-скъпо, но на което все по-малко разчитаме? 
Кое е това, което все по-малко разбираме, но от което все повече зависим? 
Кое може за секунда да превърне живота ни в кошмар дори с липсата си? Това 

е Държавата! 
Не знам дали забелязахте, но на 9 август 2018 г., в разгара на летните отпуски 

ние, българите, осъмнахме без държава. Срина се един от най-важните ѝ регистри, 
Търговският. Собствениците на фирми обаче, адвокатите, нотариусите нямаше 
как да не забележат, че целият търговски оборот в страната е блокиран. Държа-
вата, същата тази Държава, която крепи легитимността си на документи и чиято 
работа е да гарантира права и да фиксира задължения 24 часа в денонощието, 7 дни 
в седмицата без прекъсване, си беше дала почивка и ни се извиняваше за причине-
ното неудобство!

Скандалът бе грандиозен. Медиите писаха за „безпрецедентния срив“, само 
дето той не беше безпрецедентен. Такъв срив имаше и през 2011 г., ако си спомня-
те. И не беше единствен. Имаше и други сривове. За някои от тях публиката дори 
не разбра. 

Безпрецедентна е само книгата, която държите в ръцете си, защото говори за 
случващото се с държавата така, както никой още не го е правил. На пръв поглед 
това може да изглежда леко скучно, защото напоследък уж всичко важно е скучно, 
но повярвайте, не е така – под неизброимите нюанси административно-сиво се 
крие неописуемата перверзия на съвременния живот.

И все пак, що за книга е това? 
Това е плътна плетеница, пъзел, лабиринт, ако щете, от свръх (и не толкова) 

актуални политически, административни, юридически, социални, технологични 
сюжети; да се разглеждат поотделно, в тесните рамки на някакъв специфичен за 
областта вокабулар, няма особен смисъл. Свързани обаче в общ пъзел и преведени 
на езика, с който си служим всички, предлагат доста интересна картина. За по-лес-
но възприемане цялото това съдържание е разпределено в четири отделни книги, 
всяка от които състояща се от по няколко глави, допълнително накъсани на части, 
но обвързани помежду си с вътрешни препратки, донякъде като в книгите игри.

Първа книга е изцяло подготовка за навигиране в сложния лабиринт на оста-
налите три. В нея се изясняват някои ключови понятия и се набелязват главните 
сюжети, които ще бъдат обглеждани подробно и от различни ъгли по-нататък.
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Втората книга е изцяло посветена на събитията у нас през последните 25 го-
дини. Известни, недотам и напълно неизвестни факти биват преподредени в ясна 
и изчистена от медийната шлака картина на четвъртвековния ни „преход“, като уда-
рението е върху изграждането на най-важните ни регистри (в това число и злопо-
лучния Търговски) и на агенциите, които ги администрират.

Третата книга също е посветена на местни теми, но за разлика от втората, в 
която става дума повече за регистри, т.е. за охранителната страна на държавната 
политика, третата акцентира върху наказателната страна – политиката на държа-
вата за борба с корупцията.

Четвъртата книга полага всичко в глобален контекст като има за цел да призе-
ми (да териториализира) абстрактната (информационна, законова и процедурна) 
страна на управлението и да я покаже откъм материалната ѝ страна (физически 
инфраструктури). Или най-просто казано, в четвъртата книга ще става дума за те-
лекоми. И следователно – иде реч за геополитика, граници, суверенитет и война. 

Методиката
Сигурно ще се запитате, как точно съм подходила към тази толкова трудна за-
дача. От Макиавели насам всичко свързано с управлението е академично поле за 
изследване, програма за подготовка на властови кадри. Значи ли това, че подходът 
ми е академичен. Не, не е. Значи съм подходила като практик – много от позна-
нията в тази област могат да се натрупат само благодарение на опита, натрупан 
с работа вътре в Системата, а тя ревниво пази тайните си. И като практик не съм 
подходила. Аз съм писател и съм подходила като писател, който понякога пише 
и публицистика: през призмата на изчетената академична литература (можете да 
я видите в библиографията накрая) съм интерпретирала безценния опит на хора 
от обкръжението си – юристи, администратори, IT специалисти, счетоводители, 
дори политици. Разбира се, в заниманието ми ме улесни това, че в продължение на 
десетилетие бях колумнист на вестник „Култура“ и в рубриката си мрежа/паяжина 
не изпусках от очи случващото се в граничната зона между Технология и Власт. 

Идеологията
„Управление“, „управленско“, „правителство“ – тези понятия присъстват в 
традиционното определение за „политическо“ и няма как писанието ми да не е 
политически чувствително. Сигурно вече се питате в кой политически (или геопо-
литически) „лагер“ съм, каква идеология изповядвам. Ако това е важно, по убежде-
ния съм меритократ, а представата ми за добра администрация е, че тя не трябва да 
пречи, а да служи, без оглед на идеология, политически пристрастия, раса, класа, и 
да го прави за всички без прекъсване в границите на дадена суверенна територия. 
Големият въпрос в днешно време е: къде точно са тези граници, кой ги определя? 
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