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КОЛЕЖАНСКИ ЖИВОТ 

АКАДЕМИЧНО СЛОВО 
НА ПРОФ. ТОНЧО ТРЕНДАФИЛОВ – 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА НАСТОЯТЕЛСТВОТО 
НА КОЛЕЖА ПО ИКОНОМИКА И АДМИНИСТРАЦИЯ, 
ПРИ ОТКРИВАНЕ НА УЧЕБНАТА 2007/2008 ГОДИНА 

 
проф. дин Тончо Трендафилов 

 
Първите ми думи към вас са да ви поздравя за добрия избор! 

Вие сте имали сигурно много възможности да правите избор и все 
пак най-добрият е този, който разкрива повече шансове и възмож-
ности за личностна и професионална реализация. Изборът на КИА е 
възможно най-доброто попадение от гледна точка на този критерий – 
личностна и професионална самореализация. Защо? Защото в КИА 
ние предлагаме не просто абстрактни знания, а фундаментални зна-
ния по такива проблеми и в такива клонове на науката, които осигу-
ряват най-добрата адаптация към реалностите на обществото, в кое-
то живеем. Надявам се, вие разбирате, че обществото, в което живе-
ем, нито е най-доброто, нито е това, което искаме да бъде в перспек-
тива. Но за да се измени тази ситуация, за да имаме обществото, в 
което бихме желали да живеем, ние трябва сами да го създадем. Ни-
кой няма да направи България високоразвита икономически, духовно 
и политически страна. 

Живеем в една преломна епоха. У нас стана доста тривиално 
да се говори за прехода, но целият свят е в преход. Светът вече е 
настроен критично към капитализма, който ние догонваме като Бай 
Ганьо с дисагите. Един преход, който означава, че потенциалът на 
класическия капитализъм е изчерпан, а рамката на онова ново об-
щество, в което хората искат да живеят, още не е много добре очер-
тана. Водят се дискусии и в рамките на тези дискусии – накъде, в 
какво русло, в каква историческа рамка да се вмести законното же-
лание на човека да бъде и индивид, и гражданин на едно общество, в 
което могат да се реализират свободата и социалната справедливост 
– все понятия, които са дискусионни. 

Какво ви предлагаме ние в КИА. На първо място, основни зна-
ния по кардиналните въпроси на икономическата наука и икономи-
ческата практика. Не е случайно, млади колеги, че икономическата 
наука е единствената, която получава Нобелови награди. Нито фило-
софите, нито социолозите, нито политолозите получават Нобелови 
награди. Не е случайно, че един от водещите икономисти на нашето 
време – Пол Самюелсън, започва своя учебник „Икономикс“ със 
следната фраза: „Икономиксът, или политическата икономия – ще го 
кажа на английски – is the quins of social sciences – е царицата на об-
ществените науки“. Надявам се, че вие ще получите достатъчно ар-
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гументиран отговор на въпроса защо икономическите знания са в 
центъра на подготовката ви. Защото в края на краищата всичко опи-
ра до икономиката. Не бива да свеждаме икономиката просто до па-
рите. Тя е много сложен комплекс, който осигурява материалните ус-
ловия на живота на обществото, позволява му да диша свободно или 
да се задъхва от бедност и недоимък. От тази гледна точка икономи-
ческите знания, които ние ще ви предложим, като започнем с теоре-
тичния икономикс и завършим с маркетинга, в края на краищата са 
знания, които ще ви ориентират в сложния лабиринт на икономичес-
ките отношения и ще ви подскажат онези възможни решения, които 
вие сами трябва да вземете, и от решенията на тези проблеми ще 
зависи вашето бъдеще. В този смисъл КИА не случайно поставя на 
първо място фундаменталните икономически знания и всичките ас-
пекти на приложната икономика. Ние имаме амбицията да ви запоз-
наем не само с абстрактни формули, но и с прагматични решения на 
един практичен мениджмънт на фирмата, с практическите дилеми, с 
които се сблъсква ежедневно човекът в своята практика и като ра-
ботник във фирмата, и като потребител, който излиза на пазара и си 
брои парите. 

На второ място, нашият колеж ще ви предложи фундаментални 
знания по теория на управлението. Ние навлизаме в такава фаза на 
развитие на обществото, когато управленският процес в много голя-
ма степен се глобализира и зависи от нашата способност да използ-
ваме не само теоретичните знания за управление, принципите и за-
коните на управлението, но да използваме и информационните тех-
нологии, които ни откриват широк достъп до интернет, позволяват ни 
да получаваме мигновено необходимата ни информация, позволяват 
ни да ползваме предимството за мигновено изчисляване на стотици 
хиляди операции с компютърните системи, които са ни на разполо-
жение. Следователно ние ще ви предложим не само абстрактни зна-
ния по теория на управлението и принципите на управлението, но ще 
свържем тези знания с практическите проблеми на използването на 
информационните технологии в най-широкия смисъл на думата. За 
тази цел ние сме се погрижили да ви предложим и един минимум от 
знания по английски – business english, който позволява лесно да се 
ориентирате в информационните технологии. 

Но управленският процес не е само теория и не е само инфор-
мационни технологии – той е процес на управление на хора и на 
междуличностни отношения. Поради това този дял от нашата под-
готовка включва и организация и управление на офиса, работа с пер-
сонала, всичко, което ще ви позволи да бъдете на равнището на 
един специалист от съответна класа, който не действа като фантом, 
като автомат, а като човек, който по човешки разбира себеподобните. 
От тази гледна точка изучаването на теорията на управлението, как-
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то виждате, е изключително значима част от подготовката, която ние 
ще ви предложим във всички специалности, независимо дали сте в 
„Стопанско управление“, дали сте в „Счетоводство и контрол“, дали 
сте във „Финанси“, или в „Туризъм“ – вие трябва да имате тези необ-
ходими знания, които в различните специалности се пречупват и кон-
кретизират по съответен начин. 

И накрая, третият голям дял от теоретични и практически зна-
ния, които ние ще ви предложим в рамките на обучението в КИА, е 
посветен на правно-политическата основа на стопанската, полити-
ческата и целокупната човешка дейност. Политическата система е 
много сложна организация, а законите са също така такъв лабиринт, 
от който много лесно се измъкват всички хитреци. Свидетели сме на 
това хитруване – ние трябва да познаваме основните принципи на 
правото. Демокрацията без право, демокрацията без закони е анар-
хия, или много удобен приют за мафиоти, гешефтари и хитреци. Вие 
ще получите основни знания по основи на правото, по търговско пра-
во, финансово право, вещно право и по този начин ще бъдете доста-
тъчно добре подготвени за самозащита и за отпор на незаконосъоб-
разни действия, които нарушават демократичните принципи на орга-
низацията на нашето общество. Когато казвам, че ние ви предлагаме 
в тези три основни направления фундаментални знания, аз в никаква 
степен не подценявам факта, че има и помощни изборни дисциплини, 
които отразяват вашите лични интереси и които допълват фундамен-
талните знания със съвършено конкретни решения в една или друга 
насока. Вие ще имате в този смисъл една палитра от дисциплини за 
свободен избор. 

Искам, уважаеми млади колеги, да подчертая дебело, че пове-
че от 50 години аз гледам умни погледи като вашите. И винаги съм се 
старал, и сега ще се постарая да ви внуша, че обществото е един 
космос, една много сложна система, която не може да се изучава с 
телескопи или с химически реактиви. Именно поради това в общест-
вените науки се прилага принципът ceteris parilus, което означава 
„при други равни условия“. Ние взимаме няколко променливи, които 
засягат по същество интересуващия ни процес, и при други равни 
условия, казваме, ако са налице тези и тези предпоставки, нашите 
цели, нашите предначертания, нашите планове ще бъдат изпълнени 
така, както ние желаем. От тази гледна точка вие имате интерес да 
изучавате детайлно и задълбочено материала, който ви предлагаме, 
за да усвоите изкуството – това вече не е просто наука, това е изкус-
тво – да решавате проблемите. 

В съвременното общество, което, както вече ви казах, е пре-
ходно, в много отношения има две определящи сили: първата, това 
са новите технологии – всички, от най-обикновената автоматика до 
информационните системи. И вторият фактор, за който вие се готви-
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те, това е човешкият капитал. Мина времето, уважаеми колеги, на 
тежкия физически труд. Богатството на обществото вече не зависи 
само от количеството на работоспособните хора, а зависи от техните 
знания, от това, което ние наричаме човешки капитал, т.е. високок-
валифицирания, творчески мислещия и способен да решава 
оригинално, самобитно и по нов начин проблемите, с които се 
сблъсква. Сега се води истинска битка за човешкия капитал. Не са-
мо за неговата подготовка, но и за неговото съхраняване във и за 
фирмата. Един висококвалифициран специалист, който предлага 
оригинални решения, прави фирмата конкурентоспособна и обратно. 
Фирмата е заинтересована да съхрани при всички случаи този капи-
тал. Защото, когато си отива висококвалифицираният, творчески 
мислещият работник, той отнася със себе  си и знанията, и уменията, 
и тайните на фирмата!... А окаже ли се, че той няма съответните ка-
чества, фирмата много лесно се освобождава от инертните и 
неспособните да работят самостоятелно и разумно. Ето в този сми-
съл аз мисля, че вие сте направили един разумен, верен избор и от 
вас самите зависи да използвате знанията, които ще ви предложим, 
по начин, че утре да бъдете безценен човешки капитал, за който ще 
се съревновават всички институции в държавата и всички фирми в 
икономиката. Това е залогът за конкурентна способност, за успех и 
просперитет. 

И накрая позволете да ви припомня една вече многократно 
повтаряна истина: завинаги си отиде в историята максимата „повто-
рението е майка на знанието“. Динамиката на обществото, в което 
живеем, новите информационни технологии и целокупният начин на 
живот, средата, в която живеем, наложиха властно като закон на 
оцеляването принципа „подготовка за учение през целия живот!“. Не 
разберем ли тази истина, винаги ще бъдем изостанали и бедни!... 

С всичко, което ви казах, още веднъж искам да ви поздравя за 
направения избор и да ви пожелая успех в деловата реализация на 
вас самите като граждани, като личности и като висококвалифицира-
ни специалисти, за които мечтаят всички в институциите и във фир-
мите. 

Да сте живи и здрави! Успех! 
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ОТНОСНО ДИАЛЕКТИКАТА 
МЕЖДУ ДЪРЖАВНОПОЛИТИЧЕСКОТО 

И ПАЗАРНОИКОНОМИЧЕСКОТО НАЧАЛО 
 

проф. дин Велчо Стоянов 
 

Увод 
 
В рамките на социума (или обществото) обикновено се разгра-

ничават три относително обособени сфери – икономическа, по-
литическа и културна; към тези три основни обществени подсисте-
ми някои добавят и четвърта – социална. Те обуславят и основни-
те функции, които изпълнява държавата: политическа – организиране 
и управление на социума като цяло; икономическа, която държавата 
изпълнява пряко и косвено; прякото изпълнение на икономическата 
функция се свежда до непосредствено организиране и осъществява-
не на стопанска дейност от самата държава в рамките на т.нар. „дър-
жавен стопански сектор“ и косвено, в смисъл на осигуряване от дър-
жавата на рамката, условията, стандартите или нормите, респектив-
но на правилата, върху основата на които функционира частният 
стопански сектор (върху пазарна основа); човекът е не само полити-
чески и икономически, но и културен феномен (може би е по-обосно-
вано да го назовем духовно-културен феномен), свързан с неговия 
уникален интелект, който стои в основата на човешкото развитие и 
просперитет. Именно на тази основа възниква и се развива култур-
ната функция на държавата; в по-широк аспект тя включва и целия 
духовен мир на човека. 

Още Аристотел е дефинирал човека като обществено, респек-
тивно социално животно. Както политиката, така и икономиката и кул-
турата са социални дейности в широкия смисъл на думата. Говори се 
обаче и за социална сфера – социална дейност и социална функция 
и роля на държавата в тесния смисъл на думата. Тя се свърза главно 
с основната клетка на обществото (социума) – семейството, а така 
също с образованието, здравеопазването и най-вече със социалното 
осигуряване и подпомагане; социалната дейност и политика на дър-
жавата непосредствено обуславят социалната кохерентност на об-
ществото, а цялостната дейност и политика на държавата – нацио-
налното самосъзнание и националната привързаност и патриотизъм. 

Доколкото социалната политика на държавата е свързана с 
разпределението на (финансови) ресурси, нейната социална дейност 
и политика органически са свързани с икономическата такава. Впро-
чем осъществяването на политическата и културната дейност и по-
литика също е свързано с преразпределение, поради което те също 
много тясно са преплетени с икономическата ù дейност и политика; 
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дейностите на държавата, респ. изпълняваните от нея функции и за-
дачи, са тясно свързани и преплетени, но всички те, без изключение, 
не биха могли да се изпълняват без финансово-икономически ресур-
си; няма държава с анархистично „самоуправление“, което ще рече, 
че организирането и управлението на държавата е основополагащо и 
„вечно“ социално начало. Индивидите и социумът като цяло не могат 
да съществуват без необходимите жизнени блага, които ги осигурява 
икономиката. Ето защо считаме, че икономическото и политичес-
кото начало – пазарът и държавата, са основополагащи и „веч-
ни“ институции. Това не означава, че се подценяват културното и 
социалното начало, но засега ще се абстрахираме от тях. 

Следователно държавата и пазарът са основополагащи (фун-
даментални) социални институции на двете основни (социални) на-
чала – държавнополитическото и пазарноикономическото. Характер-
но за изтъкнатите две начала е, че те, първо, са изградени и функци-
онират върху твърде различни принципи и механизми, и второ, през 
цялата цивилизационна история на човечеството между тях (двата 
основополагащи принципа) е налице диалектическа връзка и взаи-
модействие или конкуренция (казано на пазарноикономически език) 
за надмощие и/или доминация. Едни икономически теории (парадиг-
ми) и социалнополитически практики поставят акцента върху дър-
жавнополитическото, други – върху пазарноикономическото начало. 
Считаме обаче, че обикновено се подценяват, а в някои случаи дори 
се и пренебрегват диалектическата взаимовръзка и взаимодействие 
между тях от страна на радикалните или крайните неолиберали; от 
своя страна пък левите подценяват пазарноикономическото начало. 

Целта на настоящата студия е, първо, да се изясни диалектика-
та между държавнополитическото и пазарноикономическото начало, 
и второ, да се разкрие необходимостта от хармонизиране или опти-
мизиране на връзката и взаимодействието между тях. 

 
Ретроспекция (исторически преглед) на диалектиката меж-

ду икономическото и политическото начало в организацията и 
управлението на социума 

 
Общоприето е, че в началния стадий от развитието на човека 

не е имало нито държава (политическо начало), нито икономика, 
размяна, пазар (икономическо начало); събираческото общество не 
познава тези институции. Те се зараждат и започват да се оформят 
по-късно, през първобитно-общинния строй. Именно при него се пос-
тавят основите, макар и в примитивна форма, както на държавата 
(политическото начало), така и на производството на блага и размя-
ната им (икономическото начало); първичните и примитивни форми 
на политическото начало са родът и племето, а на икономическото – 
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производството на блага, което обуславя размяната им първо-
начално между общините, респ. на границите между тях. Именно в 
онези твърде далечни исторически времена се поставят основите на 
държавната организация (политическото начало) и на икономиката, 
респ. производството, размяната, пазара (икономическото начало), 
които от тогава до днес се намират в активна диалектическа връзка и 
взаимодействие помежду си, включително в борба за надмощие 
и/или доминация. 

По аналогия с метафората на А. Пигу, който третира бо-
гатството и благосъстоянието като близнаци, бихме могли да прие-
мем държавата и пазара (като синоним на икономиката) също като 
близнаци: те се за-„раждат“ през, общо взето, една и съща епоха и 
„живеят“ до ден днешен исторически свързани един с друг. 

„Близнакът“ държава (политическото начало) е бил обаче по-
силен, общо взето, до около Ренесанса, до Новото време, символът 
на което е индустриалната революция. Основните причини, поради 
които държавата (политическото начало) е доминирало над пазара, 
т.е. над икономиката (икономическото начало), се свеждат главно до:  

– „физическата“ слабост на „близнака“ пазар (икономическото 
начало), в сравнение с „близнака“ държава (политическото начало); 
„близнакът“ държава е бил „галеното дете“ на своите „родители“ – 
социума или обществото като цяло. 

– до „близнака“ държава плътно са стояли двама силни и верни 
„приятели“ съюзници в лицето на жреца или шамана, т.е. на религия-
та, от една страна, и на главнокомандващия на въоръжения струк-
турен елемент на държавата – армията, от друга страна; функцията 
на главнокомандващ често пъти се е изпълнявала от самия владе-
тел, който впоследствие се превръща и в религиозен водач на из-
градената църква, т.е. владетелят поема политическата, религиозна-
та и военната власт. 

В Западна Европа се води многовековна борба между светски-
те владетели и Светия престол, респ. папата, за надмощие, в която 
борба, както е известно, победител е светската власт. Източноевро-
пейската традиция е държавният глава да бъде и религиозен водач, 
която практика формално и неформално се възприема пряко или 
косвено и в Западна Европа. 

Църквата (с изключение на фундаменталистките общества) се 
отделя от държавата и нейните твърде силни позиции (в обществото) 
отслабват, макар че през последните десетилетия религията изживя-
ва своеобразен Ренесанс. 

През периода на Ренесанса, за който е характерно въз-
раждането на занаятите, подем в развитието на манифактурата и 
разцвет на търговията, разширяващият се и набиращ сила, мощ и 
власт пазар започва да оказва все по-осезателно влияние и въздейс-
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твие върху държавата. Индустриалната революция и произтичащото 
или свързаното с нея невероятно развитие и разрастване на пазара 
не само в национален, но и в регионален и световен мащаб, е причи-
ната, щото той (пазарът), почувствал своята сила и мощ, да започне 
да „дели мегдан“ с държавата. Индустриалната революция, респ. но-
вото пазарно-капиталистическо общество, създава т.нар. „трето със-
ловие“, респ. новата класа на търговците и капиталистите пред-
приемачи. Отначало те действат индивидуално, но твърде рано 
схващат и разбират изключителното значение на търговските дру-
жества, наричани днес предприятия, фирми, корпорации или просто 
организации. Субектите на икономическата власт първоначално са 
индивидуалните предприемачи или капиталисти (в качеството им на 
физически лица), но по-късно такива стават търговските дружества, 
корпорациите или организациите, в които главна роля играят едрите 
притежатели на собствеността (капитала), притежателите на конт-
ролния пакет от акциите, от собствеността, от капитала. 

В духовен план църковната догматика и схоластика постепенно 
отстъпва своето водещо, дори монополно, място първо на утопиите, 
а след това на нови социални учения и движения, свързани с интере-
сите на другата нова класа – наемната работническа армия или про-
летариата (по Маркс и други автори). 

След бума на утопиите от началото на XVI век настъпва и бум 
на нови социални учения, партии и движения, които могат да се обо-
собят в две основни групи: 

– „леви“, или такива, които изразяват и защитават интересите 
преди всичко на наемната армия, на икономически и социалнослаби-
те слоеве от населението; 

– „десни“ – изразяващи и защитаващи (като правило) интереси-
те на икономически и социалносилните, богатите, властимащите. 

Разбира се, между тези две крайности стоят множество по-уме-
рени социални учения и движения – центристки, лявоцентристки, дяс-
ноцентристки, но се срещат и ултра-„леви“ и ултра-„десни“ такива. 

Със залеза на религиозната догматика и схоластика възникват 
все по-светски учения, теории и визии за устройството на обществото 
въобще, респ. за държавата и за пазарната икономика по-конкретно, 
вкл. за взаимоотношенията между тях. 

Първата икономическа теоретична школа – меркантилизмът, 
видя в пазара източника на богатство (и просперитет) за индивидите 
и за обществото като цяло. Втората основна икономическа школа – 
Физиократичната, лансира принципа laissez faire, който класическа-
та школа в лицето на А. Смит превърна в основополагащ на либе-
ралната теория за пазара. Именно Адам Смит е икономистът, който 
видя величието на пазара в качеството му на мощен социален меха-
низъм за мотивиране, организиране и саморегулиране на икономи-
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ческата дейност с оглед на създаването на повече богатство и по-
добро благосъстояние. Силен акцент той поставя върху единството и 
еднопосочността на интересите на всички в обществото, включител-
но и на тези на държавата (на Summum bonum), което автоматично 
се осигурява от пазара. По такъв начин за пръв път в историята ста-
тутът на пазара е поставен над този на държавата, т.е. икономи-
ческото начало се поставя над политическото. 

Разбира се, А. Смит величае пазара, но не го абсолютизира, 
както правят неговите съвременни последователи в лицето на нео-
либералите и преди всичко на крайните от тях, наричани „неолибе-
рални ястреби“, респ. „пазарни фундаменталисти“. В подкрепа на ка-
заното ще припомним трите основни принципа на А. Смит, върху 
които следва да се изгражда финансово-икономическата политика на 
държавата: 

– умерена стопанска дейност; 
– неутрална финансова политика; 
– уравновесен (бездефицитен) държавен бюджет. 
Ще припомним още, че в рамките на цялостното национално 

стопанство А. Смит е разграничавал две основополагащи структурни 
звена – частно (пазарно) стопанство и държавно стопанство. 

Той не е отричал напълно стопанската дейност на държавата, а 
е пледирал за умереност в тази посока от нейна страна. Под умерена 
стопанска дейност (на държавата) А. Смит е разбирал преди всичко 
изграждането и поддържането на необходимата инфраструктура, ко-
ято е жизненоважна както за частно-пазарното, така и за държавното 
стопанство, както от военна, така и от административна, включително 
от социална гледна точка. Посткласиците развиха тезата за т.нар. 
„естествени монополи“ (на национално и местно равнище)1. За да 
не се реализира изгодата от естествените монополи само от отделни 
частни физически или юридически лица, те (тези естествени монопо-
ли) трябва да останат в ръцете на държавата (и общините), за да се 
ползват всички от монополния им ефект и евентуално да не се злоу-
потребява с монополното покачване на цените. 

Първата световна война, Великата депресия от 30-те години на 
миналия век и последвалото ги кейнсианство провокираха широкото 
развитие на държавния сектор в икономиката, а така също и на 
социалната функция и роля на държавата. Това доведе до широко-
обхватен държавен сектор (в икономиката), чието основно предназ-
начение беше: 

– изграждане и поддържане на инфраструктурата; 

                                                      
1 За класически естествени монополи на национално равнище се считат железниците, по-
щите, електроснабдяването, а на местно (общинско) равнище – градският транспорт, во-
доснабдяването и канализацията, поддържането на хигиената на населените места и сме-
тоизвозването, а вече и електроснабдяването.  
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– стопанисване на естествените монополи; 
– опазване на държавната тайна и по-голяма надеждност (от 

социална гледна точка) на функциониране на държавните предприя-
тия – производители на военна и специална продукция; 

– да бъде конкурент на някои частни предприятия с оглед на 
това, да не злоупотребяват с манипулирането на пазара и цените; 

– провеждане посредством някои държавни предприятия (глав-
но от комуналния сектор) на социална политика чрез реализация на 
продукция и оказване на услуги по цени, в които се калкулира незна-
чителна печалба или изобщо не се калкулира такава (т.нар. „non 
profit дейности и предприятия“). 

Държавата осъществяваше икономическо регулиране и чрез 
своята разходна бюджетна политика, доколкото насочваше огром-
ни бюджетни средства за инвестиции (които за отделни държави и 
периоди са достигали до 50 % от общата им годишна величина), из-
плащане на експортни премии и оказване на финансова помощ на 
частния сектор чрез разнообразен арсенал от методи, средства и 
форми. 

Силно развитие получиха и социалната функция и роля на 
държавата. В случая имаме предвид всеобщото задължително со-
циално осигуряване за всички, които работят и реализират доходи. 
Тази система е известна като „моделът на Бисмарк“, който се прилага 
повсеместно вече дори повече от един век. През 60-те години на ми-
налия век Бевъридж допълва и адаптира „модела на Бисмарк“ към 
новите условия на държавата на всеобщото благоденствие, т.е. пра-
ви го по-всеобхватен и по-щедър, и който е известен като „модела на 
Бевъридж“; впрочем той фактически стана „модел Бисмарк–
Бевъридж“. През периода на държавата на всеобщото благоденст-
вие бе твърде популярна мисълта на Бевъридж, че „държавата (на 
всеобщото благоденствие) е поела социалната грижа за всеки свой 
гражданин от люлката до гроба му“. И общо взето, така беше. 

Социалното осигуряване тип или модел „Бисмарк–Бевъридж“ 
от неолиберални позиции обикновено се квалифицира като социа-
листическо (а Бисмарк и Бевъридж като „социалисти“) по три основни 
причини: 

а) Тяхната система беше изградена и функционираше на колек-
тивистично-солидарна основа; 

б) Тя предвиждаше връзка и зависимост между задължителни-
те вноски в социалните фондове и възможността да се ползват 
обезщетения от тях; 

в) Сравнителната щедрост на системата. 
От началото на 90-те години на миналия век обаче тази систе-

ма („Бисмарк–Бевъридж“) се трансформира на нови, съвсем други 
„философски“ основи, които се свеждат главно до: 
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– запазване, но ограничаване, на задължителното социално-
здравно осигуряване на минимално равнище; 

– „надстройване“ над системата на задължително-принудител-
ното социално-здравно осигуряване на доброволна такава, изграде-
на и функционираща върху частно-пазарна основа, което означава 
приватизиране на част от социалноосигурителната система; 

– изграждане на връзка и зависимост между направените внос-
ки и получените обезщетения дори и в рамките на задължителното 
осигуряване. 

Чрез трансформирането на социално-здравното осигуряване 
върху посочените основи, от една страна, и чрез настъплението на 
приватизацията и в сферите на образованието, здравеопазването и 
други социални дейности, от друга страна, съществено се огранича-
ват социалната функция и роля на държавата, като в същото време е 
налице стремеж те да се пренасочват към църквата и частната бла-
готворителна дейност. 

Следователно в условията на неолиберализма икономическата 
функция на държавата бе драстично редуцирана с тенденция едва 
ли не да се ликвидира, а социалната – силно ограничена, продължа-
ваща да се ограничава и съпроводена с призиви да се предостави 
изцяло на църквата и на частни благотворителни организации. 

 
И пазар, и държава, но не като заспал нощен пазач 
 
Пазарът и държавата са цивилизационни институции, макар че 

едни автори поставят акцента върху пазара, а други – върху държа-
вата. И двете са основополагащи и „вечни“ цивилизационни феноме-
ни; целият живот на хората преминава в рамките на държавата и в 
условията на пазара. Визията на анархисти и социалисти-комунисти, 
че обществото може да функционира без държава и без пазар, се 
оказа илюзия или утопия. 

Ето защо въпросът пазар или държава е исторически несъстоя-
телен, некоректен, почти абсурден в съвременните условия. Първо, 
защото социалистическо-комунистическият (над 70-годишен) експе-
римент да се организира общество без пазар приключи с пълно фи-
аско. Именно пазарът победи не-пазара в лицето на централизира-
ното планово управление. Някакви сериозни опити за премахване на 
държавата не е имало от страна на социалистите, комунистите и 
анархистите, макар че и до ден днешен те продължават да пледират 
за общество без държава или със сурогат на такава2. 

                                                      
2 В случая имаме предвид авторите: 
 – Нозик, Р. Анархия, държава, утопия. С.: КК, 2005; 
 – Атали, Ж. Братства. Една нова утопия. С.: КК, 2003. 
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Може би повод за подобни анархистични опити дават про-
мените, характерни за съвременната държава. Те намират проявле-
ния в нейната ерозия, която има две основни проявления: 

а) Прехвърляне на функции от съвременната национална дър-
жава нагоре по вертикалата на регионални образования от типа и 
характера на ЕС; членството в ЕС ограничава суверенитета на дър-
жавите членки, тъй като в Брюксел се взимат решения, които са за-
дължителни за страните членки. 

б) Аналогично положение е налице и във взаимоотношенията 
между националните държави и международните организации като 
ООН, СТО, МВФ, СБ и други. Техните решения също могат да се 
окажат задължителни (с кавички и без кавички) за страните членки. 

Определена роля в тази посока играе и тезата за т.нар „мини-
мална държава“, чиято роля и значение се свеждат почти до тази на 
една грамадна община. 

Впрочем, тъй като темата за минималната държава е осново-
полагаща за „модерните либерали“, т.е. за неолибералите, бихме 
искали да конкретизираме тяхната гледна точка. Ще изложим накрат-
ко гледната точка на един от „най-влиятелните мислители на ХХ 
век“3, Нобеловия лауреат по философия – Айн Ранд, в чийто труд се 
съдържа отделна глава, озаглавена „Същността на правителството“, 
т.е. на държавата. 

Авторката приема, че „хората могат да извлекат огромни ползи 
от взаимоотношенията помежду си“4 в рамките на обществото и дър-
жавата. С други думи казано, „хората се нуждаят от институция, на-
товарена със задачата да защитава техните права (и интереси – В. 
С.) съгласно обективен набор от правила“5, т.е. закони. Те (хората), в 
края на краищата се нуждаят от правителство, респ. от държава, коя-
то „притежава“ монопол върху легитимното използване на сила (…) 
под обективно формулирани закони“6.  

Идеята е да се изгради „управление от закони, а не от хора“; 
последните само ще изработват и ще прилагат законите. Ролята на 
правителството се вижда не като на господар, а като на слуга или 
пълномощник на гражданите; то няма други права освен делегирани-
те му от гражданите за конкретна цел7; силата (на правителството), 
предоставена му от закона, се разграничава от своеволието (излиза-
нето извън закона). 

В края на краищата на правителството (респ. на държавата) се 
възлага изпълнението на три основни функции: 
                                                      
3 Ранд, А. Капитализмът. Непознатият идеал. Превод от англ. ез. С., 2006, 450 с. 
4 Пак там, с. 400. 
5 Пак там, с. 403. 
6 Пак там, с. 403. Авторката използва понятията „обективно формулирани закони“ и „обек-
тивен контрол“, но не изяснява съдържанието им. 
7 Пак там, с. 404. 
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а) полицейска – да защитава хората (гражданите) от престъп-
ници; 

б) военна – защита на хората (гражданите) от чужди нашествия, 
респективно от външна агресия; 

в) арбитражно-съдебна – да решава спорове между хората и 
организациите, възникнали по силата на прилагането на „обективни 
закони“ и договори (контракти), сключени между тях8. 

В накратко изложената схема за управление на държавата и 
обществото, формулирана от А. Ранд, акцентът е поставен върху 
„невидимата ръка“; на „видимата ръка“ (т.е. държавата) се пре-
доставя едва ли не спомагателна функция и роля. 

Тъй като хората са преди всичко (пазарни) контрагенти и изг-
раждат отношенията помежду си на базата на договори (контракти), 
то арбитрирането на споровете между тях се счита за основно за-
дължение на правителството, т.е. на държавата. Силата на закона, 
респ. насилието (легитимното), ще се прилага само срещу престъп-
ниците и външните агресори. Не се споменава за никаква роля на 
държавата в икономиката, в социалната сфера, в духовно-културната 
област. Категорично се отрича анархизмът като „наивна абстракция“, 
макар че тезата на А. Ранд се родее с него, доколкото и в нея е на-
лице определена доза „наивна абстракция“ поне от гледна точка на 
досегашната и настоящата либерална практика. 

На държавата обаче днес все повече се гледа от камбанарията 
на глобализацията. 

Широката и интензивна глобализация все по-настойчиво налага 
или по-точно прави старата идея на Данте за Monarchia Mundi, т.е. за 
световна или глобална държава, все по-актуална; от екзотика тя се 
очертава като съвременна потребност и привлича вниманието на все 
повече автори. Разсъждава се вече над въпроса кой би могъл да по-
еме изпълнението на глобални държавнически функции – САЩ, НА-
ТО, ООН, Г-8, но се изтъква, че по дефиниция те не са овластени с 
подобни (държавнически) функции. В непосредствен политически 
план е налице формулировката (отпреди няколко години) на амери-
канския президент Дж. Буш за Нов световен ред – една обща фор-
мула, в която може да се вложи и фактически се влага различно съ-
държание, но главното е американизацията (на света). 

Пазарът в същността си е динамичен, агресивен и не търпи 
граници или окови независимо дали са локални, национални, регио-
нални, или глобални. Той вече е създал глобалната икономическа 
структура и мрежа, метафорично наричана „Глобално село“. То 
(„Глобалното село“) обаче все още няма своя същинска политическа 
(държавническа) власт, която предстои да се изгражда. Засега се из-
ползват сурогати на такава. А потребността от нея става все по-на-
                                                      
8 Пак там, с. 406. 
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ложителна, защото невероятно мощните глобални икономически су-
бекти в лицето на глобалните корпорации се нуждаят от глобален 
политически субект; Глобалното икономическо село би трябвало да 
стане и Глобално политическо село. Разбира се, лесно е да се осъз-
нае и каже, но е адски трудно да се постигне. 

Политическото начало и неговата реализация в лицето на дър-
жавата, включително и когато тя е имала формата на грамадна им-
перия, е била териториално ограничена. Пазарът обаче не търпи те-
риториални ограничения. Той създаде контурите на „Глобалното се-
ло“, чието политическо устройство тепърва ще се изгражда. В случая 
пазарноикономическото изпревари държавнополитическото начало и 
го провокира. Диалектическата симбиоза между тях е историческа 
даденост и предопределеност. Не са изключени и „нови“ решения – 
корпорациите да започнат да изпълняват държавнополитически фун-
кции дори чрез въоръжена сила, подобно на първообраза им – Ост- и 
Вестиндийските компании. Впрочем Остиндийската компания, която е 
била оторизирана и лицензирана от държавата (Британската импе-
рия), е имала разрешение и право не само на армия. Тя е имала така 
също свое знаме, собствен герб, емитирала е свои пари9 – все атри-
бути на държавата, на държавната власт. Медиите наскоро съобщи-
ха, че Русия официално е предоставила правото на своите нефтено-
газови корпоративни гиганти да създават свои въоръжени формиро-
вания за охрана на петролопроводите и газопроводите си. Не е изк-
лючено и други глобални корпорации да придобият права и държав-
нически функции, аналогични на тези на Остиндийската компания. 
Впрочем, исторически погледнато, винаги когато официалната дър-
жавна власт не е могла да осигури охраната на търговските кервани, 
търговците са създавали своя въоръжена охрана. 

Казаното по-горе дава основание за извода, че, за да може нор-
мално и ефективно да функционира, пазарът се нуждае от властта на 
държавата. На пазара не е присъща държавнополитическа, а на 
държавата – чиста търговско-пазарна функция; те взаимно се обус-
лавят и допълват. Следователно винаги е имало и пазар, и държа-
ва. Фундаменталният въпрос не е пазар или държава, а каква да бъ-
де ролята на държавата спрямо пазара – само да охранява „търговс-
ките кервани“, респ. петролопроводите, газопроводите или търговско-
икономическата инфраструктура по-общо, или още нещо – рамката, 
правилата, надзора за спазването им. 

Следователно въпросът не е пазар или държава, а колко (до-
къде) пазар, колко (докъде) държава, какво да бъде съотношението 

                                                      
9 Снимки (цветни) на същите виж във: Минкова, К. В. Международная многосторонняя тор-
говля. Петербург: Петербургский университет, 2006, с. 76; 161 (за пояснение: лявата илюс-
трирана страна). 
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между тях. Историческият опит не е еднозначен, нито е основание за 
еднозначен отговор. 

В най-абстрактно-теоретичен план съотношението пазар–дър-
жава, пазарноикономическо–държавнополитическо начало познава 
две крайности – крайноляво и крайнодясно (в класическия смисъл на 
понятията „ляво“ и „дясно“). 

Най-лявото е социализъм, комунизъм или нещо подобно, т.е. 
всички работят, а изработеното го разпределят почти поравно или 
при незначителна диференциация. 

Крайното дясно е социалният дарвинизъм, т.е. теорията за ес-
тествения подбор на Спенсър-Дарвин, приложена към обществото, в 
което оцеляват и просперират най-силните, адаптивните и конкурен-
тоспособните; в социалната джунгла се води битка на живот и смърт 
от всеки срещу останалите. 

Колкото обществото е по-наляво, по-колективистично, по-со-
циално, толкова повече отслабва икономическото начало – мотивите 
и стимулите към труд атрофират, икономическата ефективност зали-
нява, т.е. акцентира се върху политическото, а се подценява иконо-
мическото начало. 

И обратно, колкото обществото е по-надясно, толкова икономи-
ческата мотивация и стимулите към труд са по-силни, а икономичес-
ката ефективност се превръща в главен критерий за оцеляване и 
просперитет, но социалното (начало) изостава, т.е. акцентира се 
върху икономическото, но залинява социално-политическото начало.  

По принцип крайностите (крайнолявото и крайнодясното) не са 
доброто решение, доколкото нарушават хармонията в рамките на 
социума въобще и между социално-политическото и икономическото 
начало в частност. Още древните са се възхищавали и прекланяли 
пред космическата хармония, която е основополагащ принцип в из-
точните религии и философии; вероятно и този принцип е един от 
привлекателните за нарастващия интерес през последните години 
към източните религии и философии. 

От позицията на хармонията смятаме, че може да се говори за 
лява дисхармония и дясна дисхармония. Лявата дисхармония бе 
преодоляна през 1989 г., но струва ни се, че тя бе заменена с прека-
лено дясна дисхармония от ултралиберализма. Този ултралиберали-
зъм бе лансиран и защитен не само от либералната теория, но и от 
т.нар. „Вашингтонски консенсус“, и налаган от т.нар. „икономическо 
НАТО“ – международните финансови институции в лицето преди 
всичко на МВФ и СБ. 

Някои пасажи от 28-ия поред Годишен доклад за световното 
развитие за 2006 г. на СБ обаче показват, че са налице симптоми за 
една по-умерена, по-„хармонична“ позиция. Имаме предвид следните 
текстове от посочения доклад: „Макар „Вашингтонският консенсус“ да 
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го разглеждат понякога като антидържавен (…) не това е същността 
на въпроса. Напротив, събитията от 90-те години на ХХ век, от една 
страна, потвърдиха, че пазарите играят важна роля в развитието, но 
от друга страна, показаха, че доброто правителство (т.е. държавата 
– В. С.) също играе важна роля в осигуряването на надеждното фун-
кциониране на пазарите. Пазарите функционират в структурни рамки 
(…) и най-добре работят тогава, когато дееспособната държава под-
държа правов порядък, осигурява ефективно регулиране, макроико-
номическа стабилност и други обществени блага, като отстранява 
провалите на пазара“10. Следователно става дума за „примат на па-
зара при централната роля на институциите“11, т.е. на държавата, 
без, разбира се, да се пренебрегват и т.нар. „политически провали“12.  

Очевидна е тезата (на цитирания доклад на СБ), че доброто 
правителство или доброто държавно управление предпоставя и 
обуславя добре организиран и ефективно функциониращ пазар, доб-
ре и хармонично функциониращо общество, в което са на уважение и 
почит (според доклада) и справедливостта, и ефективността – два 
основополагащи принципа на развитието13.  

Председателят на СБ, известният Пол Уолфовиц, е още по-
категоричен. В предисловието на цитирания доклад той пише за не-
обходимостта от „взаимосвързаност между икономическите и поли-
тическите аспекти на развитието“, но не уточнява как те практически 
ще бъдат реализирани. 

От мъчителния преход (както нашия, така и на другите бивши 
социалистически страни) разбрахме, че без добре функционираща 
държава няма добре функциониращ пазар14, няма проспериращо и 
хармонично общество. Станахме банални с призива, че трябва да се 
превърнем в нормална държава и повече разчитаме на ЕС в това 
отношение, отколкото на себе си15. 

 
 
 
 
 
 

                                                      
10 Доклад о мировом развитии 2006. – В: Справедливость и развитие. Сборник. М.: Весь 
Мир, 2006, с. 212. 
11 Пак там, с. 212. 
12 Пак там, с. 213. 
13 Пак там, с. 213. 
14 Председателят на Великото народно събрание, поетът Йосиф Петров, казваше, че в 
България е налице дИВокрация и пОзОрна икономика. 
15 За изясняване и преодоляване на скандала между министъра на икономиката Р. Овча-
ров и шефа на следствието Ал. Александров в средата на 2007 г. поискахме намесата на 
ЕС, която елегантно ни бе отказана под предлог, че това е вътрешнополитически въпрос от 
компетенцията на българските институции.  
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Неолиберализмът – идеология, теория и политика, която 
поставя пазарноикономическото начало над (в доминиращо по-
ложение спрямо) политическото начало 

 
По темата за неолиберализма през последните години бе на-

писана и издадена значителна по обем литература. Сред нея особе-
но място заема изданието на Харвардския университет с автор 
Дейвид Харви, озаглавено „Кратка история на неолиберализма“. 
Впрочем цитираното издание не е само история, но и характеристика 
на неолиберализма. Според Д. Харви в основата на неолиберализма 
стоят Фр. фон Хайек и неговият кръг Мон Пелерин (на името на 
швейцарското курортно градче, където групата се е събирала). В нея 
освен Хайек по-активна роля са играли Фон Мизес, М. Фридмън и 
философът К. Попър. Те са получили силна корпоративна и полити-
ческа (консервативна) подкрепа с оглед на това теоретичната мисъл 
да се пренастрои на неолиберална вълна. Д. Харви сочи като най-
влиятелните поддръжници на неолибералната идея М. Тачър, Р. 
Рейгън, Дън Сяопин и Пол Уолкър – шефа (тогава) на Федералната 
резервна система на САЩ, наричана „Фед“. Твърде бързото разпрос-
траняване на неолиберализма в света се свързва и с имперските по-
зиции и роля на САЩ, които се захващат с неговото пропагандиране 
и разпространяване, включително с помощта на международните 
финансови институции и „Вашингтонския консенсус“ (алианс между 
Министерството на финансите на САЩ, Уолстрийт и МВФ). 

Вдъхновители на неолибералите са класическите либерали в 
лицето преди всичко на А. Смит, обаче те (неолибералите) отидоха 
твърде по-далеч от вдъхновителя и учителя си, доколкото според тях 
„всяка човешка дейност може да бъде въвлечена в пазарните отно-
шения“16, т.е. да се изгражда и да функционира на пазарна основа. В 
съответствие с цитираното неолиберално верую от началото на 90-
те години на миналия век се осъществява широкомащабен и дина-
мичен „процес на дерегулиране на всички без изключение области 
на човешката дейност (…) пазарът е провъзгласен за най-добрия ин-
струмент за стимулиране (и поддържане – В. С.) на конкуренцията и 
иновациите, превръща се в средство за консолидация на мо-
нополното влияние (…) за решително връщане към още по-голямо 
социално неравенство и (…) възстановяване на властта на ико-
номическия елит или на върхушката на обществото“17, както е било 
след Първата световна война. 

Описаните неолиберални реформи и процеси Д. Харви ги харак-
теризира и квалифицира като „радикално преразпределение на класо-

                                                      
16 Харви, Д. Цит. съч., с. 12. 
17 Пак там, с. 41. 
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вото влияние (…) възстановяване на класовата власт“18 на върхушка-
та или на елита на обществото. Този елит „вместо системата за соци-
ално осигуряване на гражданите развива системата за поддържане на 
корпорациите“19 и цинично обявява, че „безработицата е личен избор 
на всеки човек“20. Д. Харви цитира по този повод журналиста Томас 
Еделс, според когото „бизнесът (…) действа като единна класа“21. 

Той (Д. Харви) сочи следните компоненти, чрез които „класова-
та власт бива трансформирана и възстановявана“22: 

а) възхода на финансовите пазари – „привилегированото средс-
тво за възстановяване на класовото влияние“23, които по същество 
силно доминират над пазарите на стоки и услуги, над пазарите на 
материални блага; 

б) „географската мобилност на капитала“24, като се счита, че 
откритите граници на Европа са оказали грамадно влияние в тази по-
сока. Впрочем „четирите свободи“, върху които се изгражда и функ-
ционира ЕС, общо взето, са заложени в модела за неолибералната 
глобализация. Важна роля в тази посока играе (освен либерализаци-
ята) и „…стандартизацията на търговските отношения на основата на 
търговски съглашения“25 в рамките и под егидата главно на Светов-
ната търговска организация (СТО); 

в) алианса между Уолстрийт, Министерството на финансите на 
САЩ и МВФ, вкл. СБ, или т.нар. „Вашингтонски консенсус“, създаден 
по времето на президента Клинтън в средата на 80-те години на ми-
налия век. Дори е упражнена „принуда спрямо много развиващи се 
страни да приемат „новата икономика“, т.е. неолибералния модел на 
икономическо развитие“26. В тази връзка се твърди, че „съвместните 
действия на Министерството на финансите (на САЩ – В. С.), Уолст-
рийт и МВФ са довели до чудовищни резултати“27. Лансира се и 
т.нар. „теория за заговора“28, която според Дж. Стиглиц е израз на 
„отразяване (и защита – В. С.) на идеологията и интересите на за-
падното финансово общество“29; 

г) „Още през 1982 г. икономистите кейнсианци били изгонени от 
МВФ и СБ (и съответно заменени с неолиберали – В. С.) (…) Глобал-
ното разпространение на новите монетаристки и неолиберални иконо-

                                                      
18 Пак там, с. 50; 67. 
19 Харви, Д. Цит. съч., с. 68. 
20 Пак там, с. 76. 
21 Пак там, с. 70. 
22 Пак там, с. 125. 
23 Пак там, с. 125. 
24 Пак там, с. 125. 
25 Пак там, с. 127. 
26 Пак там, с. 127. 
27 Пак там, с. 132. 
28 Харви, Д. Цит. съч., с. 133. 
29 Пак там, с. 134. 
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мически концепции (от международните финансови организации от 
т.нар. „Вашингтонски консенсус“ и др. – В. С.) оказва сериозно (гло-
бално – В. С.) идеологическо (влияние и – В. С.) въздействие“30. 

Неолиберализмът обяви обществената собственост за „траге-
дия“, а конкуренцията и пазара, който я осигурява, за фундаментално 
благо, вкл. и за генератори и гаранти на индивидуалната свобода. 
Впрочем тук може да се спори дали конкуренцията и пазарът, или 
институцията на частната собственост осигуряват и гарантират инди-
видуалната свобода, чиято закрила (защита) се счита за основна 
функция и роля на неолибералната държава. За неолибералите па-
зарът е източникът и гарантът на свободата (индивидуалната), откъ-
дето идва и призивът „максимален пазар – минимална държава“. 
Главните мерки и действия в тази посока на неолибералите според 
Д. Харви са следните:  

Първо, трансформиране на обществената и неустановената 
форма на собственост в частна посредством: 

а) „приватизацията и превръщането на всички ресурси в пред-
мет на покупко-продажба (…) предоставянето на активите (…) в час-
тни ръце на привилегированите класи“31; 

б) „повишаване на значението на финансовия сектор (…) който 
е спекулативен и хищнически (…) използва схеми „Понци“ (на името 
на Карло Понци, който още през 1921 г. е изобретил мошеническите 
финансови пирамиди)32. Съществуват безброй начини за кражба 
чрез финансовата система“33. За илюстрация се посочва случаят 
„Енрон“ и много други подобни. 

Второ, „провокиране (…) управление и манипулиране на кризи-
те (финансовите – В. С.)34, за да се изтеглят ресурси от пе-
риферията към центъра, включително и „преднамерено създаване на 
безработица“35. В тази връзка Д. Харви цитира Дж. Стиглиц, който 
възкликва: „какъв странен свят (…) бедните фактически издържат 
богатите“36, или както гласи българската народна поговорка: „болен 
здрав носи“. 

                                                      
30 Пак там, с. 128. 
31 Пак там, с. 212–213. 
32 Същността на системата „К. Понци“ се изразява главно в това, че обещава висока до-
ходност на инвеститорите, което привлича все нови инвестиции, като с притока на новите 
инвестиции се осигурява изплащането на високите доходи на предходните инвеститори, 
включително и солидна печалба. Получава се нещо като финансов перпетуум мобиле, 
задвижен и управляван от К. Понци. 
 Схемата „К. Понци“ бе прилагана и у нас. Макар че тя не е кой знае каква новост, доколко-
то винаги е стояла в основата на финансово-банковата дейност. 
33 Харви, Д. Цит. съч., с. 215. 
34 Пак там, с. 216. 
35 Пак там, с. 217. 
36 Пак там, с. 217. 
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Трето, чрез преразпределение, осъществявано от държавата 
посредством нейната фискална политика, която става по-благосклон-
на или „мека“ спрямо капиталовите доходи и по-строга и „твърда“ към 
тези с трудов характер. 

Четвърто, свободното движение на капитали, при което „дър-
жавата съзнателно се отказва от контрол над движението на ресур-
сите и капитала, отстъпвайки тази функция на глобалния пазар“37, 
разбирай – на глобалните корпорации.  

Пето, ролята на държавата се „настройва“ към обслужване 
преди всичко на корпоративни интереси, на елита преди всичко, като 
„поема значителна част от евентуални рискове, а за частния сектор 
остава печалбата“38. Друга важна задача на държавата е да защита-
ва неолибералното статукво от враждебни нему сили. Характерно е, 
че „границата между държавата и корпоративното влияние (и инте-
реси – В. С.) става все по-размита“39, т.е. тя започва все по-
откровено да обслужва интересите на корпорациите, на капитала. 

Шесто, актуално стана провъзгласеното от М. Тачър „об-
ществено-частно“ или „частно-публично партньорство“, а лобизмът 
взема все по-широки мащаби. За Д. Харви (и не само за него, разби-
ра се) „публично-частното партньорство е форма, чрез която корпо-
ративният интерес се налага над публичния, на която цел служи и 
лобизмът – полулегална форма на корупция; вече е в оборот поняти-
ето „корумпиран капитализъм“40. 

Позволихме си да приведем повече цитати от съчинението на 
Д. Харви, които доказват тезата за съществената промяна в диалек-
тическата връзка и взаимодействие между държавнополитическото и 
пазарноикономическото начало в полза на второто. В подкрепа на 
своите твърдения Харви привежда обилни емпирични данни, които 
сочат:  

– спадане на темповете на икономическия растеж в разрез с 
твърденията на неолибералите, че неолиберализмът осигурява и га-
рантира перманентен растеж; 

– нарастване на доходите на привилегированите класи и най-
вече на елита им; 

– намаляване на благосъстоянието на всички останали, които 
са под равнището на привилегированите класи (както ги нарича Д. 
Харви), включително на средната класа, която вече започва да се 
„топи“, а това, разбира се, безпокои и притеснява. 

Всички изтъкнати явления и процеси водят до невероятно на-
растване и задълбочаване на социално-икономическото нера-

                                                      
37 Пак там, с. 92. 
38 Пак там, с. 107. 
39 Пак там, с. 107. 
40 Харви, Д. Цит. съч., с. 132. 
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венство в национален, регионален и глобален план и про-
изтичащите от това негативни последици; „огромното богатство се 
превръща в голяма власт“41 за неговите субекти, която съперничи с 
тази на държавата. Именно „богатството – според М. Паренти – по-
ражда бедността и разчита на нея за по-нататъшното си про-
цъфтяване (…) Даже когато икономиката преживява спад, богатите 
стават още по-богати“42, като „материалният успех в САЩ (и не само 
там – В. С.) се счита за единствената мярка за ценността на човека 
(…) бедните не представляват кой знае каква ценност и да се израз-
ходват обществени ресурси за тях не е нужно“43 – една сурова, дори 
жестока съвременна истина е в основата, щото много известни бив-
ши неолиберали да заемат критично-негативни позиции спрямо 
войнстващия неолиберализъм – Дж. Стиглиц, Дж. Сакс, Пол Кругман, 
знаковата фигура на финансовите пазари Дж. Сорос, който само за 
две седмици през 1993 г. е спечелил от спекулативните финансови 
пазари 1 млрд. долара, и други44.  

Дори се смята, че под различни форми вече се оформя опози-
ция срещу неолиберализма дори в САЩ. Много от тези разнообразни 
течения (критично и негативно настроени срещу неолиберализма – 
В. С.) се обединяват в рамките на Световния социален форум (…) 
(под девиза – В. С.), че „е възможен и друг, по-добър свят“, т.е. 
набира скорост и се утвърждава идеята, че „в света е възможна мно-
го по-разумна (и справедлива – В. С.) система за управление, откол-
кото тази, установена в рамките на неолиберализма“. Това означава 
и определена корекция в диалектическата релация между държавно-
политическото и пазарноикономическото начало в полза на първото. 

 
Колективистично-егалитарно-демократичното (държавно-

политическото) и аристократично-индивидуалистичното пазар-
ноикономическо начало. Диалектиката между тях 

 
Политическата демокрация е древно изобретение на човека. 

Нейното съвременно и широко прилагане се свързва и съпътства 
обаче с развитието на пазара, на икономическата демокрация, макар 
да се счита, че „демокрацията е несъвместима със съвременния ка-
питализъм“45. В същото време обаче се твърди (от същия автор), че 
„между икономическата и политическата власт има очевидна взаи-
мовръзка“46.  

                                                      
41 Паренти, М. Демократия для избранных. Перевод с англ. яз. М.: Поколение, 2006, с. 24. 
42 Пак там, с. 29. 
43 Паренти, М. Цит. съч., с. 50. 
44 Харви, Д. Цит. съч., с. 131; 248. 
45 Пак там, с. 271. 
46 Паренти, М. Цит. съч., с. 10. 
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Наистина противоречива, дори несъвместима изглежда на 
пръв поглед политическата демокрация с пазарноикономическата 
демокрация. Първо, трябва да кажем, че и едната, и другата има в 
голяма степен формален характер; и второ, политическата демокра-
ция е параван и обективно необходим коректив на икономическата 
демокрация. 

Основа и условие за съществуването и функционирането на 
пазара е урегулираната форма на частна собственост върху 
средствата (факторите) на производството или имуществото. Налице 
е определена връзка и зависимост между „системата на държавното 
управление и богатството (имуществото – В. С.) (…) и за защитата 
на притежаващите имущества (богатства – В. С.) възниква (и функ-
ционира – В. С.) държавата“47. Възникването и функционирането на 
държавата в случая се обосновава с необходимостта от защита на 
имуществото на богатите. В този смисъл пазарно-капиталистическото 
общество се нуждае от държава, от политическа власт. 

Демократичната държавнополитическа власт обаче функциони-
ра на съвършено различна основа в сравнение с пазарноикономи-
ческата власт. 

Демократичната държавнополитическа власт се изгражда и 
функционира върху колективистично-егалитарното начало, което 
е противопоказно за капитализма в икономически аспект. При поли-
тическата демокрация всички са равни (макар и в голяма степен 
формално) пред закона, всички граждани имат право да избират и 
да бъдат избирани, като се спазва принципът една електорална 
единица–един глас независимо от имущественото състояние (бо-
гатството), образованието, пола, етническата и религиозната при-
надлежност и пр. Формално, а в значителна степен и реално, всички 
социални страти, класи, слоеве и групи от населението имат, първо, 
равни политически права, и второ, свое представителство в из-
борните органи за управление на държавата. 

При пазарноикономическата демокрация нещата стоят по съ-
вършено различен начин. На пазара „електоралните“ единици са па-
зарни субекти. Тук те твърде формално са равнопоставени пред Не-
гово Величество Пазара и Нейно Величество Конкуренцията, на него 
се „гласува“ (купува-продава) с пари, срещу пари, в съответствие с 
принципа една акция (една капиталова единица)–един глас. Ре-
шенията се взимат в зависимост от имущественото състояние и фи-
нансовите възможности. Някой ще възрази, че при спекулативните 
финансови пазари не е така, доколкото там достъпът е по-демо-
кратичен и възможностите за печалби – много големи, но… подобни 
пазари – и с основание – се квалифицират като хазартна игра, в коя-
то едни обикновено (почти) винаги печелят (такива като Дж. Сорос 
                                                      
47 Паренти, М. Цит. съч., с. 16. 
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например), а други – обикновените играчи – (почти) винаги губят. 
Разбира се, налице са и изключения, без които системата не би фун-
кционирала. 

И така, при политическата демокрация принципът на гла-
суване е една електорална единица–един глас, докато при па-
зарноикономическата демокрация той е една акция (т.е. оп-
ределена капиталова сума)–един глас, т.е гласува се с пари, с 
капитал, който твърде неравномерно е разпределен, обикновено 
на пазарна основа. Може с увереност да се твърди за наличието на 
тенденция, дори закономерност, че колкото пазарът е по-развит и по-
свободен, толкова концентрацията на богатства, капитали (пари) и 
власт (икономическа, а чрез нея и политическа) е по-голямо; по-
голяма е и социално-икономическата диференциация. Политическата 
демокрация може да се третира и като клапан или отдушник за съз-
дадената от пазарноикономическата „демокрация“ плутократично, 
елитарно, олигархическо общество. Именно на тази основа обикно-
вено са провокирани социални недоволства, вълнения, конфликти, 
въстания и революции, чрез които се коригира диалектическото съ-
отношение между държавнополитическото и пазарноикономическото 
начало. 

Както сполучливо и образно се изразява цитираният Майкъл 
Паренти, „политиците получават на изборите гласовете от бед-
ните, а парите – от богатите, с обещанието да защитават едните 
от другите“48.  

Очевидно е следователно, че взаимоотношенията между дър-
жавнополитическото и пазарноикономическото начало са историчес-
ки обусловени, сложни и динамични. От извършения анализ биха 
могли да се направят следните най-общи изводи: 

а) Държавата и пазарът, политическото и икономическото на-
чало са диалектически свързани и органически вградени в социума; 

б) До Индустриалната революция, общо взето, политическото 
начало е доминирало над икономическото, след което започва тита-
нична борба между тях за надмощие и доминация; либерализмът и 
особено неолиберализмът е идеология, теория и политика (парадиг-
ма), която е насочена към надмощие и господство на пазарноиконо-
мическото и аристократично-индивидуалистичното над държавнопо-
литическото и колективистично-егалитарното начало, което в дейст-
вителност води до изграждането на подчертано олигархично-
елитарно общество; 

в) Дилемата не е пазар или държава, защото е необходим и па-
зар, и държава, но не като заспал нощен пазач (по израза на Л. Ер-
хард), нито като всевластен великан (Левиатан). Същинската диле-
ма е колко пазар и колко държава, какво да бъде съотношението 
                                                      
48 Паренти, М. Цит. съч., с. 15. 
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между икономическото и политическото начало. Най-общият от-
говор е: в оптимално-хармонично съотношение. Впрочем дилемата 
държава–пазар непосредствено е свързана с диалектическата диле-
ма индивидуализъм–колективизъм или пазарно–икономическо, респ. 
индивидуално–егоистично начало, от една страна, и държавното или 
политико-колективистичното начало, от друга страна. 

 
За по-обоснована диалектика между пазарно-индивидуали-

стичното и държавно-колективистичното начало 
 
Известно е, че основа на пазарноикономическото начало е час-

тната собственост и индивидуализмът егоизмът, а на държавнополи-
тическото (начало) – обществено-партийното, респ. колективистично-
то начало, което има за своя основна мисия защитата на общия со-
циален интерес или т.нар. summum bonum.  

Индивидуализмът егоизмът и колективизмът алтруизмът са две 
противоположни (диалектически свързани) същности на човека и ха-
рактеристики на обществата, съотношението (пропорцията) между 
които има важни социални последици. 

Общоизвестно и общоприето е, че първите или първичните 
форми на цивилизована обществена организация на човека, на хора-
та, на общността, е колективистичната – родът, племето, първо-
битната община и кооперация. Тя (колективистичната обществена 
организация) е била неизбежна за тогавашните сурови и примитивни 
условия. Може да се твърди, а и историческият опит го е доказал, че 
успоредно с технологичния и обществено-икономическия, респ. кул-
турния, напредък е налице и тенденция към ограничаване на колек-
тивистичното и разширяване на индивидуалистично-егоистичното 
начало. През целия т.нар. „традиционен период“ обаче е доминирал 
или поне е имал изключително силни позиции колективизмът коо-
перативизмът, взаимопомощта. 

Държавата, която възниква и се формира на границата между 
ловно-събираческото и земеделско-скотовъдното (традиционното) 
общество, като форма и израз на неговата политическа организация 
е по своята същност колективистична организация. Нейната колек-
тивистична същност се проявява в още по-голяма степен при демок-
ратичната ù форма на организация и управление; политическите 
партии и дейността им в рамките на обществото и държавата, т.е. 
цялостният политически процес и механизъм, имат изцяло и на-
пълно колективистична същност и характер, включително и при 
съвременните условия. Колективистичен характер има и гражданско-
то общество. 

В чисто социалната сфера – семейство, училище, църква, дори 
армия, също силно е застъпено и се проявява (макар и по по-специ-
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фичен начин) колективистичното начало, което, общо взето, е непри-
също за сферата на културата; за нея е характерен индивидулизмът, 
но не и егоизмът. 

Индивидуализмът егоизмът е характерен главно за икономи-
ческата сфера. Неговото развитие и утвърждаване може да се свър-
же с развитието и утвърждаването на пазара и пазарните ценности; 
той е една от тях. 

В периода на модерността колективизмът се свързва преди 
всичко с идеологизираните категории „социализъм“ и „комунизъм“, 
които се лансират като алтернатива на пазарния капитализъм и при-
същия му индивидуализъм егоизъм. Триумфът на теоретичния соци-
ализъм колективизъм през XIX и началото на XX век и на реалния 
(осъществения) тоталитарен социализъм от 1917 до 1989 г. го изведе 
до статут на световна система, противостояща на пазарно-капитали-
стическата такава; между тях в продължение на няколко десетилетия 
се водù т.нар. „Студена война“. Тя (Студената война) фактически се 
водеше между демократическия пазарен капитализъм с присъщия му 
индивидуализъм егоизъм, от една страна, и централизираноплано-
вия социализъм тоталитаризъм с присъщия му колективизъм, от дру-
га страна. 

Както е известно, през 1989 г. централизираноплановият то-
талитаризъм колективизъм бе победен от демократично-пазарния 
индивидуално-егоистичен капитализъм (символът на тази победа бе 
разрушаването на Берлинската стена на 09.11.1989 г.). В случая ис-
каме да изтъкнем и подчертаем, че победата в Студената война на 
капитализма индивидуализма над социализма колективизма има 
главно икономически основания и измерения, в смисъл, че икономи-
чески по-ефективната система – капитализмът, победи застойна-
та, тромава и икономически по-неефективна система – социа-
лизма. Главният индикатор за икономическа ефективност е БВП на 
глава от населението, който предпоставя и обуславя благо-
състоянието, респ. качеството на живота. С други думи победи об-
ществено-икономическата система, която осигуряваше по-добро ка-
чество на живота; поне от формалноикономическа гледна точка, коя-
то, разбира се, е твърде важна.  

Някои квалифицираха тази победа като грандиозна мирна ре-
волюция, а други – като реФолюция, т.е. „революционен ефект, на-
лаган отгоре“49, а така също отвън (имаме предвид преди всичко 
МВФ, СБ и т.нар. „Вашингтонски консенсус“). 

Американският автор Фр. Фукуяма дори обяви победата през 
1989 г. за „край на историята“, макар че по-скоро тя е начало на но-
ва история, на нов световен еднополюсен ред, начело с един-
                                                      
49 Дарендорф, Р. След 1989. Морал, революция и гражданско общество. С.: Гражданин, 
2000, с. 41. 
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единствен хегемон – САЩ. За новия световен (еднополюсен) ред са 
ключови три понятия – глобализация, екология и сигурност, които са 
взаимно свързани. Все по-голямо значение придобива и словосъче-
танието „устойчиво развитие“. 

Безспорно е, че устойчивото развитие е неизбежна алтернати-
ва на все по-тревожното екологично състояние на планетата, което 
вещае екологична катастрофа. Става дума за устойчиво развитие в 
неговите три аспекта: 

– устойчиво (екологическо) производство; 
– устойчиво (екологическо) потребление; 
– устойчиво социално развитие. 
Най-трудно като че ли се възприема устойчивото развитие в 

социалния му аспект поради това, че днес „социално“ едва ли не се 
отъждествява с обезцененото и компрометираното понятие „социа-
листическо“ или „колективистично“. Тези понятия през последните 
десетилетия (след 1989 г.) започнаха да се възприемат едва ли не 
като „мръсни“ думи на фона на силнодоминиращия крайнолиберален 
индивидуализъм егоизъм. Разбира се, подобна едностранчивост или 
крайност би могла да се обясни с концепцията за махалото, което бе 
силно оттласнато от обезценената и компрометирана колективистич-
но-социалистическа идеология, теория и практика (на функциони-
ращия до 1989 г. тоталитарен социализъм); махалото от крайно „ля-
во“ (за Изтока) и умерено „дясно“ (за Запада) отиде в крайно „дясно“ 
(както за Изтока, така и за Запада). 

Фактически „двадесетият век бе свидетел на придвижването на 
политическото махало по диагонала от пазара към планирането, през 
социалнодемократическия компромис на смесената икономика и 
след това обратно“50, т.е. „надясно“, респ. към „крайнодясното“, което 
бе възприето (почти) от всички или поне от преобладаващия брой 
държави, а Фукуяма го обяви за „края на историята“. 

Концепцията за „края на историята“ не е нито оригинална, нито 
издържана51, но тя поражда един фундаментален въпрос: Дали „през 
1989 г. утопията умря?“52, както твърди Р. Дарендорф. Доколкото со-
циализмът колективизмът има характер на утопия, може да се твър-
ди, че е мъртъв. Безспорно е, че социализмът като идеология, теория 
и практика, въплътен в т.нар. „реален, номенклатурен или тоталита-
рен социализъм“, наистина е мъртъв. 

Напълно споделяме казаното от Р. Дарендорф, че „старият ре-
жим на номенклатурата (...) си отиде завинаги (...) Заедно с номен-
клатурата падна и цялата идеология“, която го обслужваше. Смята-

                                                      
50 Галтунг, Й. Разрешаване на конфликти. Превод от англ. ез. С.: Сиела, 2005, с. 75. 
51 Идеята за „края на историята“ е лансирана още в Библията и е експлоатирана и от други 
автори преди Фукуяма.  
52 Дарендорф, Р. Цит. съч., с. 42. 
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ме, че уточнението „която го обслужваше“ е твърде важно. Защото в 
противен случай се наблюдава един своеобразен парадокс – отъж-
дествяване (или поставяне под общ знаменател) на хилядолетните 
утопии, мечти и стремежи на хората за един по-добър и по-
справедлив свят с идеологията на т.нар. „реален номенклатурен или 
тоталитарен социализъм“. Смятаме, че връзка между тях може да се 
търси в рамките на континуума, но тъждеството им е необосновано. 

В същността на човека е да се взира в бъдещето, да мечтае и 
да се стреми към по-добро и по-съвършено общество независимо как 
ще го наречем: „велико общество“ (на Фр. Д. Рузвелт), „добро общес-
тво“ (на известния от недалечното минало американски журналист У. 
Липман), „отворено общество“ на Карл Попър или „плосък свят“ на 
Томас Фрийдмън; срещат се визии за по-добро и по-съвършено об-
щество и под много други наименования – от бахайската религия до 
т.нар. „физическа икономика“. 

След краха на социализма тоталитаризма останаха актуални 
обаче само две общественозначими визии за бъдещето на общест-
вото – „отвореното общество“ и „устойчивото развитие“; печели 
известна популярност тезата за „плоския свят“53. Други визии за бъ-
дещето нямат популярността и значението на „отвореното общество“ 
и на „устойчивото развитие“, нито на „плоския свят“ или „мрежовото 
общество“54.  

Очевидно в същността на човека е да мечтае и да се стреми 
към по-добро и по-съвършено общество включително с колективи-
стични начала или характеристики. Една от причините за това според 
К. Юнг е, че в подсъзнанието на човека сигурно са останали спомени 
за първичната колективистична негова и на обществото природа. Ос-
вен това са съхранени и спомени за митичната и легендарна Атлан-
тида, а дори и за нейната предшественица – Лемурия. Самият Дарен-
дорф пише (в противоположност на тезата си за смъртта на утопията 
през 1989 г.), че „съществува всевечната мечта за племето (по оп-
ределението на К. Попър) или за Аркадия (според Им. Кант) (...) Все-
вечната мечта си остава вечно предизвикателство“55 (под-
чертаното от мен – В. С.). 

През 1989 г. бившите социалистически страни фактически пре-
одоляха предизвикателството на племенно-колективистичното нача-
ло (по К. Попър) и на Аркадия (по Им. Кант). Те изоставиха колекти-
вистичното икономическо начало и възприеха пътя и ценностите на 
своя идеологически враг – демократичния капитализъм, и неговата 

                                                      
53 Вж.: Фрийдмън, Т. Светът е плосък. Кратка история на ХХІ в. Превод от англ. ез. С.: Об-
сидан, 2006. 
54 Вж.: Кастелс, М. Възходът на мрежовото общество. Превод от англ. ез. – Във: ЛиК. Т. І. 
С., 2004; ЛиК. Т. ІІ. С., 2006. 
55 Дарендорф, Р. Цит. съч., с. 42. 
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пазарна система, респ. нейната основна ценност – индивидуализма 
егоизма. Явлението и тенденцията към ограничаване на колективиз-
ма и разширяване и фаворизиране, дори абсолютизиране на инди-
видуализма егоизма е успоредна с възприемането и прилагането на 
модела на прекалено либералното пазарно-капиталистическо сто-
панство и общество. Като казваме, че се стига дори до крайности или 
до абсолютизиране на индивидуализма егоизма, имаме предвид 
например твърдението на М. Тачър, че „няма такова нещо като об-
щество; има само индивиди и семейства“, с което се пренебрегва 
и премахва науката за обществото56 (подчертаното е от мен – В. 
С.). На тази основа не колективно-общественото, а ин-
дивидуално-егоистичното се извежда като висша ценност. 

Изкушаваме се да обърнем внимание, че този краен съвре-
менен индивидуализъм егоизъм, характерен за Запада и де-
монстриран в крайните му проявления от М. Тачър, не е адекватен на 
религиозно-философската (културната) традиция на християнството 
(особено източноправославното) и главно на Изтока. Изтъкваме това 
несъответствие на фона на очакванията, че „следващата ера ще бъ-
де основана все повече на азиатския модел на национална политика“ 
според Ш. Перес57; подобно схващане се застъпва и от други автори, 
вкл. папа Йоан-Павел ІІ, който изтъкваше „по-голямото религиозно и 
духовно значение на Изтока в сравнение със секуляризирания За-
пад“58. 

Индуистката, будистката, конфуцианската, ортодоксалната, до-
ри и ислямската културна традиция считат общността за по-ценна от 
индивида, защото човекът е това, което е, благодарение на общност-
та; той е социално или обществено животно, т.е. живее нормално и 
пълноценно само на общностна основа. Ето защо основополагащ 
принцип за източната културна традиция е, че интересите на индиви-
да са подчинени на тези на общността. Първостепенен и водещ е 
общественият интерес – summum bonum или bonum commune, а ин-
дивидът реализира своето „Аз“ като винтче или лостче от добре сма-
заната и хармонично функционираща социална машина. Нещо пове-
че дори – „китайската традиция не признава автономността на лич-
ността“59, поради което китайското общество се счита в основата си 
за тоталитарно. Именно в този смисъл източните общества се ква-
лифицират като колективистки; на тази основа се говори за азиатски 
тип пазарна икономика и общество. 

                                                      
56 Дарендорф, Р. Цит. съч., с. 71; 103. 
57 Цит. по Дарендорф, Р. Цит. съч., с. 111. 
58 Вж.: Гергей, Е. История папства. Перевод с венгерского языка. М.: Республика, 1996, с. 448. 
59 Бог–человек–общество в традиционных культурах Востока. Институт по философия към 
РАН. М.: Наука, 1993, с. 17. 
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Характерно е, че през последните десетилетия източните об-
щества и техните религии и култури стават все по-актуални и атрак-
тивни. Така че Ш. Перес може да се окаже пророк. Впрочем някои 
автори вече говорят за тенденция към изместване на „центъра на 
света“ от американо-европейския атлантически ареал към америка-
но-азиатски ареал в географския обсег на американо-азиатския Па-
сифик. Има дори кръгове, в Индия по-конкретно, които считат, че Ев-
ропа изостава и не я очакват добри перспективи, поради което пог-
ледите се отправят към САЩ – технологичния локомотив и хегемон 
на ускорено глобализиращия се свят60. 

Друга характерна черта на източната религиозно-философска 
(културна) традиция е култът към „златната среда“61. Сочи се, че 
Буда още в първата си проповед изрично е препоръчвал да се 
следва „средния път“62, който би могъл да се третира и като свое-
образен израз на хармонията63, характерна за източната културна 
традиция, която идея не е чужда и на християнството.  

Впрочем теорията за хармонията може да има източен или 
азиатски произход, но тя е надхвърлила географските и културни 
граници на Изтока, като е придобила (почти) общофилософско зна-
чение. В определена степен това се отнася така също за „средния 
път“ и за „златната среда“. Нещо повече – „философията“ на „равно-
весието между прогресивните и реакционните сили (...) даването на 
„зелена улица“ на последователите на „средния път“64 са нови мо-
менти дори за Светия престол (Ватикана), изразени в енцикликата на 
папа Павел VІ – Ecclesiam suam от 1964 г.65  

Смята се, че основополагащи елементи на паназиатската кул-
турна традиция са „безличността“, „самоусъвършенстването“, прина-
сянето на индивидуалното, на интересите на „Аз“-а в жертва на „вис-
ши интереси“66, т.е. на интересите на общността, на социума, на 
summum bonum или на bonum commune. Освен това „самоосъщест-
вяването“ се третира като социално дело, доколкото изисква отказ от 

                                                      
60 Разбира се, споделя се и противоположната визия за „европейската мечта“; други зала-
гат на азиатско-тихоокеанската костелация; трети са респектирани от Китай (и Индия); 
четвърти очакват нов алианс между Русия, Китай и Индия, като се допуска и такъв, между 
Европа и Русия… Засега обаче хегемон и локомотив на ускореноглобализиращия се свят 
са САЩ. 
61 Бог–человек–общество в традиционных культурах Востока. с. 8. 
62 Пак там, с. 12.  
63 Вместо за хармония Алвин и Хайди Тофлър говорят за „закон за съответствието“ и за 
„баланс между синхронизация и дисхармонизация“ за „балансиран растеж“, дори за „хро-
номика“. 
64 Гергей, Е. История папства. Перевод с венгерского языка. М.: Республика, 1966, с. 411. 
65 Пак там, с. 410. 
66 Бог–человек–общество в традиционных культурах Востока. Институт по философия към 
РАН. М.: Наука, 1993, с. 125; 135. 
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егоистични постъпки като своеобразно препятствие по пътя към соб-
ствения ръст (самоусъвършенстване) и самореализация67.  

„Златна среда“, „среден път“, „хармония“ са основопола-
гащи понятия за източните религии и философии. Може би и те 
са оказали влияние върху актуалните след Втората световна война 
социални теории и конструкции, характерни главно за Европа, от ро-
да на „социално пазарно стопанство“, „социална държава“, „държава 
на всеобщото благоденствие“, „среден път на развитие“, „конверген-
ция“, „народен капитализъм“ и пр., които обаче вече (след 1980 г.) не 
са актуални. Актуална и доминираща е днес парадигмата на либе-
рално-либертарианското пазарно стопанство, изградено и фун-
кциониращо върху основата на краен индивидуализъм егоизъм. За 
него (ултралиберализма) е характерна невероятно голяма и нараст-
ваща социално-икономическа (имуществена) диференциация, която 
от своя страна провокира социални противоречия, напрежения и кон-
фликти. 

Очевидно е, че западният пазарно-капиталистически и индиви-
дуалистичен модел не е приемлив за Изтока по религиозно-
философски или културни причини (по-общо), но той се счита за неп-
риемлив и за развиващия се свят (като цяло), дори се счита за неп-
риемлив за целия незападен свят. Ако тази теза е вярна, може би 
основната причина се свежда до обстоятелството, че останалият 
свят, с изключение на Запада, като че ли не може да приеме индиви-
дуализмът егоизмът („Аз“-ът, егото) да бъде поставен над древното 
summum bonum или bonum commune. Като имаме предвид, че за-
падната цивилизация е най-новата, може би е налице и някакво по-
дълбоко цивилизационно основание. Така или иначе обаче се очер-
тава, че западната и източната култура ще се окажат съперници пред 
значителна част в незападния, а и в самия западен свят, особено 
след като „темповете на икономическите промени в Китай и Индия 
направо спират дъха“68. 

През последните десетилетия конфликтът стана модно поня-
тие и се дефинира като „противоречие между (различни) цели (...) 
които не ни оставят нито миг (...) а там, където има цели, там често 
има и противоречия между тях (...) хората без (цели и – В. С.) проти-
воречия се наричат трупове“69.  

Следователно противоречията, напреженията, конфликтите са 
естествено състояние на живата природа и на обществата в част-
ност; те са „главният стимул (или по-скоро причина, фактор – В. С.) 
за промените“70, т.е. за развитието, за прогреса. Ето защо е полезно 

                                                      
67 Пак там, с. 43. 
68 Уорлдуоч. Състоянието на планетата, 2006. С.: Книжен тигър, 2006, с. 29. 
69 Галтунг, Й. Цит. съч., с. 8. 
70 Дарендорф, Р. Цит. съч., с. 170. 
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да е налице „творчески хаос“ и „градивен антагонизъм“, т.е. „добре е 
да живеем с конфликтите“71 – двигателят за развитието и прогреса. 

Вместо за „противоречия между цели“, „градивен антагонизъм“, 
„творчески хаос“, „конфликт“ древната, домарксистката и марксистка-
та философия обикновено са използвали категорията „диалектика“, 
характерна не само за живата, но и за неживата природа; геният на 
Хайек му подсказва, че диалектиката е в основата и на еволюцията на 
неживата природа. Той пише: „…еволюцията се основава на конку-
ренцията“72, която от своя страна е пазарноикономическо проявление 
на диалектиката. В този смисъл тя (диалектиката) като универсален 
принцип или закон е толкова стара, (почти) колкото човешкото мис-
лене. Утвърдено е, че думата „диалектика“ за пръв път е употребена 
от Сократ, но се смята, че тя води своето начало от древното даоист-
ко учение в Китай за двете противоположни начала – ин и ян. 

Днес категорията „диалектика“ по една или друга причина по-
рядко се използва и много по-широка употреба има понятието „кон-
фликт“; те са твърде близки помежду си, доколкото конфликтът е 
израз на диалектика, която води в края на краищата до конфликт. 
Смятаме обаче, че е налице и разлика, в смисъл че диалектиката не 
включва компромиса, докато стремежът към управлението и решава-
нето на конфликти се основава преди всичко на диалога и компроми-
са между страните. Диалектиката е по-обща, по-теоретична и уни-
версална категория, докато конфликтът е характерен преди всичко за 
обществените отношения и допуска и предполага посредничество 
между страните. „Задачата на посредника в конфликта не е да спре 
диалектиката, като изисква от страните да се откажат от своите пози-
ции, освен ако те не са напълно нелегитимни. Задачата му е да ги 
накара да избегнат плоския компромис без никаква креативност, без 
нищо ново, без нищо променящо реалността. Посредникът в конф-
ликта изслушва диалектиката (т.е. различните, респ. противопо-
ложните, позиции на страните – В. С.), за да намери с тях (страни-
те) позитивна трансценденция, която да изгради мост между различ-
ните им цели, или негативна трансценденция, която да отхвърли и 
двете“73. 

Понятието „конфликт“ не само широко се прилага, но се разви 
цяло научно направление и учебна дисциплина конфликтология74. 
Целта на конфликтологията е „да се използва енергията на конфлик-
та за постигането на творчески, креативни решения“75. Управлението 
и решаването на конфликтите следователно се третира като неиз-
                                                      
71 Пак там, цит. съч., с. 43. 
72 Хайек, Ф. А. Пагубная самонадеяность. М.: Новости, 1992, с. 45. 
73 Галтунг, Й. Цит. съч., с. 195–196.  
74 Вж.: Галтунг, Й. Решаване на конфликти. Превод от англ. ез. С.: Сиела, 2005; Димитров, 
Д. Управление на конфликти. С., 2005; и други. 
75 Галтунг, Й. Цит. съч., с. 13. 
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бежна необходимост, доколкото „устойчивостта на социалните отно-
шения най-общо е несъвместима с конфликтните процеси“76. Те 
(конфликтите, конфликтните процеси) особено когато се задълбочат 
и изострят, „се превръщат в тумор, смучещ енергия от целия социа-
лен организъм“77. Ето защо „те (конфликтите) трябва да бъдат транс-
формирани по такъв начин, че страните (в конфликта – В. С.) да са в 
състояние да живеят креативно и по ненасилствен начин, т.е. като се 
избягва насилието“78. 

Очевидно е следователно, че, първо, конфликтите са постоян-
ни, непрекъснати и неизбежни за обществата от всички епохи и йе-
рархически нива, и второ, тяхното решаване (и/или управление) може 
да се осъществи по два начина: а) ненасилствено (мирни протести, 
диалог, отстъпки, компромиси, реформи); и б) насилствено (бунтове, 
въстания, революции, войни). Обикновено почти всички автори обос-
новават и препоръчват ненасилственото решаване на конфликтите. 

Разбира се, срещат се и такива, които защитават и препоръч-
ват насилственото им решаване. Така например през периода на Ре-
несанса се възприема тезата за правото на поданиците да свалят и 
сменят владетеля си по насилствен начин, ако провежданата от него 
политика не отговоря на техните интереси. Маркс е обосновал и пре-
поръчал революцията като радикално средство за решаване на кон-
фликта между труда и капитала. Кейнс е считал, че в определени 
случаи дори войните могат да се окажат полезни за общественото 
развитие. Някои съвременни автори приемат като продуктивна за 
развитието и прогреса не само девиацията, но и престъпността. 

От цивилизационно-етична и демократично-хуманистична глед-
на точка днес обаче се лансират, обосновават и препоръчват нена-
силствени методи и средства за решаване на социалните конфликти 
в лицето преди всичко на диалога между страните, т.е. на диалогово-
политическа основа. Защото насилственото решаване на конфликта 
неизбежно е свързано с твърде висока социална цена. Стремежът 
към управление на конфликтите и решаването им на ненасилствена 
основа е стремеж към избягване на твърде високата им социална 
цена. За съжаление, това невинаги се постига, доказателство за кое-
то са Чечения, Ирак, Близкият изток и много други; могат да се посо-
чат и други насилствено решавани конфликти, включително и в не-
посредствена близост до нас – на територията на бивша Югославия 
например. 

Пазарно-капиталистическото общество по самата си същност е 
силноконфликтно независимо от идеята на А. Смит за „невидимата 
ръка“, която съчетава и хармонизира индивидуално-егоистичните ин-

                                                      
76 Галтунг, Й. Цит. съч., с. 35. 
77 Пак там, с. 112. 
78 Пак там, с. 113. 
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тереси, интегрирайки ги и с общия или обществения интерес 
(summum bonum, bonum commune). Тази теза обаче значително е ог-
раничила своята валидност в сравнение с времето на А. Смит. Об-
щоприето обаче е, че „възможностите на капиталистическата сис-
тема да произвежда едва ли не са безгранични, с едно изклю-
чение обаче – благоденствие за всички“79. С други думи в пазар-
но-капиталистически и индивидуално-егоистични условия се произ-
вежда все повече или по-голямо богатство, но то се разпределя 
(и ползва) все по-неравномерно, което е стояло и стои в основата 
и на съвременните социални конфликти. Би могло да се изведе като 
закономерност или аксиома, че колкото пазарната икономика е по-
либералнолибертарианска, толкова неравномерността в разпреде-
лението (и ползването) на богатството е по-голяма, т.е. благосъстоя-
нието или благоденствието е по-неравномерно. Тази неравномерност 
според Маркс се е обуславяла от антагонистичното противоречие 
между труда и капитала, докато цитираният Галтунг говори за „влас-
тово противоречие между капиталиста и работниците, между тези, 
които купуват, и тези, които продават работна сила“80, т.е. между 
наети и наемащи (на работа). Тук само ще добавим, че има и такива, 
които твърде много искат, но не могат да продадат работната си сила 
и остават за по-кратък и по-дълъг период безработни, т.е. с мизерни 
доходи и ниска степен на благосъстояние. Ето защо да се представя 
безработицата винаги и само като „личен избор“, е, меко казано, 
твърдение, което е далече от реалностите. 

Галтунг оптимистично твърди, че изтъкнатото основно противо-
речие между продавачите и купувачите на работна сила може срав-
нително лесно да бъде овладяно в т.нар. от него „безкласова фир-
ма“, но по-честият случай, заключава той, е борбата (курсивът е не-
гов). Ние все още сме в разгара на тази (т.нар. в миналото „класова“ 
– В. С.) борба, която често е решена посредством крайната сила на 
държавата, използваща полиция и армия срещу работниците, никога 
обратно. И силата на народа, който по принцип може да използва 
демократичното мнозинство, за да сложи някаква спирачка на капи-
тализма. Последното може да доведе до социалдемократична съг-
ласувана икономика, която не е лош компромис. Но намирането на 
стабилно равновесие по средата не е толкова лесно“81. 

Базисното противоречие, респективно конфликтът, между 
продавачите и купувачите на работна сила безпокои Галтунг и той 
търси решението му в три посоки, а именно: 

                                                      
79 Галтунг, Й. Цит. съч., с. 100. 
80 Пак там, с. 101–102. 
81 Галтунг, Й. Цит. съч., с. 102. 
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„Първо, кооперативите, (в които – В. С.) трудът и капиталът 
ръка за ръка, работещи заедно като в безкласовата фирма. Конф-
ликтът е преобразуван посредством преобразуването на работата. 

Второ, плътни, прости мрежи от множество малки фирми, мал-
ки парчета земя, множество малки предприятия, транспорт, магази-
ни; притъпяване на противоречията чрез смаляването им. 

Трето, работниците получават или закупуват акции във фирма-
та и обединяват мотивацията на капиталиста със своята соб-
ствена“82. 

Първата препоръчана от Галтунг посока (безкласовата фирма, 
в която трудът и капиталът ще съжителстват безконфликтно) е уто-
пична, втората – за малките фирми, е, общо взето, популярна в мал-
ко по-друг смисъл; третата му препоръка – за участието на работни-
ците в разпределението на печалбите (тезата за т.нар. „народен ка-
питализъм“), не е нова; тя бе актуална през 70-те години на миналия 
век. Струва ни се, че тя не е толкова трудно приложима формула, 
която би могла да има здравословни социално-икономически после-
дици за нарастващата конфликтност на ултралибералното общество.  

Очевидно е обаче, че подходът на Галтунг за решаването на 
основополагащия конфликт на пазарно-капиталистическото общес-
тво е твърде близък до т.нар. от него „социалдемократичен компро-
мис“. Той обаче противоречи на господстващата днес либералноли-
бертарианска парадигма и там, където той съществуваше и се прила-
гаше, общо взето, се разгражда. Ето защо не е изключено някой ли-
берален фундаменталист, който гледа на нещата ограничено, в чер-
но-бели краски, да го квалифицира (Галтунг) като безнадежден соци-
алист, който иска да върне или поне да задържи движението по пътя 
към „края на историята“. Макар че в случая той (Галтунг) с научна 
добросъвестност, коректност и на една по-широка основа търси по-
радикалното и трайно решаване на един основополагащ конфликт от 
позициите на теорията за конфликта и на изискванията за устойчиво 
развитие, но концепцията му намирисва и на утопия.  

На фона на господстващия войнствен ултралиберализъм теза-
та на Галтунг не изглежда убедителна, но от позициите на теорията 
за конфликта и на изискванията за устойчиво (социално) развитие тя 
заслужава внимание. Още повече че през последните над две десе-
тилетия се очертава и наблюдава тенденция към увеличаване на 
противоречията и нарастването на конфликтите на всички равнища – 
микро-, мезо-, макро- и особено на мегаравнище между Изтока и За-
пада, Севера и Юга, исляма и християнството, включително на еко-
логична и икономическа основа. Проявленията на тези конфликти са 
международният тероризъм, незаконната търговия с оръжия, нарко-
тици и хора, прането на „мръсни“ пари, пълзящата корупция, балка-
                                                      
82 Пак там, с. 103. 
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низацията на света, както се изразяват някои западни автори. За 
съжаление, той става все по-рисково и все по-неуютно място за жи-
веене както в социален, така и в екологичен план. 

Интересен е все пак подходът на Галтунг, който се опитва да 
излезе от т.нар. от него „обеднен“, дори „идиотски дебат“ – „демокра-
ция срещу диктатура“, „капитализъм срещу социализъм“, „егоизъм 
срещу колективизъм“. „В сравнение с бедното меню – пише той – от 
две ястия: диктатура и демокрация, последната предлага богато де-
мократично меню (...) въплътена демокрация, пряка демокрация, кос-
вена демокрация, анархия“83. Въпросът в края на краищата не е де-
мокрация или диктатура, а „какъв да бъде типът на демокрацията“84. 

Казаното обаче за демокрацията се отнася и до пазарната ико-
номика. Въпросът не е „за“ или „против“ пазарната икономика, чието 
„меню“ не е по-бедно от това на демокрацията – от държавния (паза-
рен) капитализъм, през регулираното и либералното, до либертари-
анското пазарно стопанство или до социалния дарвинизъм. Бедата е, 
че утвърждаващият се от началото на 90-те години на миналия век 
ултралиберализъм индивидуализъм егоизъм „пропива политиката на 
икономически интереси“85 и комерсиализира културата, която се 
превръща в антикултура. За съжаление, се комерсиализира не само 
културата, но и политиката. По този повод Р. Дарендорф с безпокой-
ство изтъква, че, „когато икономическите ценности започнат да доми-
нират в политиката, свободата е изложена на риск“86. Доколкото те 
доминират и в културата, на риск се излагат и духовно-културните 
ценности. Излагането на свободата и на духовно-културните ценнос-
ти на риск е обстоятелство, което, меко казано, смущава. Не по-мал-
ко смущава и комерсиализирането на политиката.  

Икономизирането на политиката я превръща в политически 
бизнес и я корумпира, а комерсиализирането на културата е главни-
ят фактор за разширяването и задълбочаването на културната, респ. 
на морално-духовната криза87; сравнително често се споменава и 
за политическа криза или по-скоро за криза на демокрацията. 
Едно от нейните проявления е, че „днешното време не познава зна-
чими (политически) лидери (...) няма също и впечатляваща полити-
ческа класа“88. В същото време обаче се създаде впечатляваща гло-
бална бизнес класа, наричана „глобална олигархия“. 

Почти пълното изтегляне на държавата от икономиката, вкл. и 
по отношение на естествените монополи, комерсиализирането във 

                                                      
83 Галтунг, Й. Цит. съч., с. 79–80. 
84 Пак там, с. 79. 
85 Дарендорф, Р. Цит. съч., с. 173. 
86 Пак там, с. 121. 
87 Вж.: Стоянов, В. Парите и смъртта на Запада през призмата на глобализацията. С.: Га-
лик, 2005, с. 104 и следв. 
88 Дарендорф, Р. Цит. съч., с. 121. 
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все по-голяма степен на политиката и културата, на социалните от-
ношения като цяло се ръководи от един-единствен благороден мотив 
и преследва една-единствена благородна цел – динамизиране на 
икономическото развитие и увеличаване на социалното богатство с 
оглед на повишаване на благосъстоянието. Пътят към рая обикнове-
но е застлан с тръни, т.е. действителността сочи, че фаворизирането 
на пазарния подход и неговите ценности дори само в икономиката не 
води до манифестираните цели и желаните резултати. „От средата 
на 90-те години на ХХ век растежът на БВП вече не е индикатор за 
благоденствието на хората. Докато правителствата триумфално 
представят макроикономически статистики, гласоподавателите чувс-
тват, че нещата вървят в грешна посока или поне не са тръгнали в 
правилната. Самата концепция за благосъстоянието е станала днес 
дискусионен проблем (от известно време е така и в САЩ..., където за 
пръв път родителите следва да обясняват на своите деца, че те няма 
да живеят дори толкова добре, колкото те, техните родители, са жи-
вели). Благосъстоянието, в смисъла, който А. Смит влага в тази ду-
ма, или по-точно благоденствието, очевидно не е директен резултат 
от конкурентността (на пазара – В. С.).  

Причините за това разминаване са много. Едната е, че класата, 
която очакваше да бъде предвестник на едно по-добро бъдеще, е 
основна жертва на новия конкурентен натиск... разочарованието на 
средната класа има много страни и аспекти... Друга причина е, че 
конкурентността не произвежда щастие, отслабващите взаимоот-
ношения между съсобственици на недвижимо имущество са за смет-
ка на все по-жестоката парична намеса на акционерите, които могат 
твърде лесно да купуват и продават притежаваното от тях. Отслаб-
ващата роля на местните общностни групи (а бихме добавили и 
драстичното влошаване на социално-икономическото положение 
на хората под средната класа – В. С.) прави историята още по-дра-
матична“89.  

Вярно е, че „конкуренцията не произвежда щастие“ (за всички), 
но „едва ли има по-свещен икономически закон от закона за търсене-
то и предлагането“, т.е. от закона за конкуренцията (която е израз на 
диалектика и мирна форма за решаване на конфликти. Не трябва 
обаче да се пренебрегва и „теорията за водещата към дъното 
конкуренция“90.  

Като основни драматични последици Дарендорф (и други авто-
ри) сочи ксенофобията, новата бедност, почти абсолютното изключ-
ване по един или друг начин на (поне) 30 % от населението, което 
живее в несигурност, бедност и мизерия. Смята се, че „връзката 
между социалното изключване и заплахите срещу реда и закона ста-
                                                      
89 Дарендорф, Р. Цит. съч., с. 91–92. 
90 Тофлър, Алвин и Хайди. Революционното богатство… с. 110; 357. 
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ва очевидна..., а комбинацията от алчен индивидуализъм и ново изк-
лючване е висока цена за постигане на макроикономически успех в 
едно свободно общество... Точните цифри са важни, но не са главна-
та ни тема, което се отнася и за заплахата от революция“91, (под-
чертаното е от мен – В. С.).  

Изводът, който може да се направи, е, че (почти) абсолютизи-
рането на пазарно-индивидуалистично-егоистичния подход в сфера-
та на икономиката и неговото фаворизиране в сферите на политика-
та и културата трудно могат да получат само положителна оценка и 
отношение. Той провокира и негативни социално-икономически, еко-
логически, духовно-културни и политически ефекти, дори се свързва 
със заплахата от революция. Обикновено се казва, че той вече няма 
друга сериозна алтернатива след краха на тоталитарния социали-
зъм. Това е и вярно, и невярно, доколкото, ако устойчивото развитие 
не е негова алтернатива, то е неизбежно необходим негов коректив. 
Спасителният път на планетата и човечеството минава през Рио'92 и 
Йоханесбург'02, т.е. през устойчивото развитие, което би трябвало 
да интегрира в себе си (освен устойчиво производство, устойчиво 
потребление и устойчиво социално развитие) и устойчиво демог-
рафско развитие. С други думи устойчивото развитие би трябвало 
да придобие още един елемент или компонент – устойчиво демог-
рафско развитие, защото всяка друга устойчивост без демографската 
трудно би се постигнала. 

Забравени са и думите на популярния през 70-те години на ми-
налия век американски социолог Д. Бел, който казваше: „Аз съм ли-
берал в политиката, социалист в икономиката и консерватор в култу-
рата“92.  

Накрая бихме искали да припомним, че през последното десе-
тилетие бе лансирана идеята за нов световен ред. Възниква обаче 
проблемът за връзката между визията за новия световен ред и тази 
за устойчивото развитие в рамките на динамично развиващата се 
глобализация. Само маркираме този проблем, който е колкото изк-
лючително сложен, толкова и изключително важен. 

Ако приемем тезата, че съвременният свят се намира на свое-
образен съдбоносен кръстопът, остават тревожното очакване и на-
деждата, че ще бъде избран спасителният път на устойчивото 
развитие; друга сериозна алтернатива просто няма. 

В заключение може да се каже, че диалектиката е универса-
лен принцип. Диалектическият принцип има валидност и проявление 
както по отношение на социума, така и спрямо природата в нейните 
космически измерения. С други думи всяко нещо (социално или при-
родно) има две страни – положителна и отрицателна (най-общо ка-
                                                      
91 Дарендорф, Р. Цит. съч., с. 92. 
92 Вж.: Бел, Д. Културните противоречия на капитализма. София, 1994, с. 10. 
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зано), а взаимодействието между тях е източникът на промяна и раз-
витие; в природата взаимодействието (между двете диалектически 
противоположности) се осъществява бавно, постепенно, еволюцион-
но (макар че понякога природните стихийни сили действат твърде 
бързо, дори мигновено, като ураганите и земетресенията например), 
докато за обществото са характерни и революционни скокове и про-
мени. С други думи природните закони действат със сляпа обуслове-
ност и необходимост, докато социалните процеси, явления и отноше-
ния са подложени на рационални (съзнателни) влияния, въздействия, 
насочване в предварително желана посока, т.е. на управление. 

Бедата е, че човекът и човешките общности като цяло чрез 
своята все по-активна, интензивна и широкообхватна икономическа 
дейност оказват все по-осезаемо влияние и въздействие върху окръ-
жаващата природна среда, което в края на краищата води до нару-
шаване на установеното в течение на хилядолетията диалектическо 
равновесие (хармония) в природата, придобило характер на все по-
застрашителна екологическа криза с опасност да придобие характер 
на (екологическа, в т.ч. и биологическа) катастрофа. 

Хилядолетия наред човекът е живял природосъобразно или в 
хармония с природата, докато съвременният човек и общества във все 
по-голяма степен и мащаби се превръщат в неин (на природната сре-
да) враг, което ще рече и на себе си. Все по-реални измерения придо-
бива сентенцията, че най-големият враг на човека е самият човек. 

Социалната екология, ако може така да се каже, общо взето, е 
била в перманентна депресия, а много често и в криза; стигало се е и 
до социални катастрофи. Те са преодолявани и по катастрофален 
начин – бунтове, въстания, революции, войни, вместо на цивилизо-
вана социалнополитическа основа. 

Смятаме, че неолиберализмът, и най-вече радикалното му 
проявление, подценява „социалната екология“ или относителната со-
циална хармония, което води до отрицателни социални, а така също 
до негативни екологически ефекти и последици. 

Опитахме се да анализираме и изясним диалектиката и необ-
ходимостта от по-висока степен на хармония между държавнополи-
тическото и пазарноикономическото начало, за да се покаже и дока-
же, първо, че равновесието, балансът, хармонията между тях са на-
рушение, и второ, да се провокира социалното мислене и действие 
към определени корекции в тази посока. 
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УПРАВЛЕНИЕ НА ПРЕДИЗБОРНАТА КАМПАНИЯ 
 

доц. д-р Георги Л. Манолов 
 
В обхвата на политическия маркетинг не са много произведе-

нията, които специално анализират проблемите на политическия ме-
ниджмънт. Това е особено валидно и за предизборния политически 
мениджмънт, чиито принципи и функции неоснователно се подценя-
ват и твърде рядко се осветляват от научна гледна точка. Дори на-
последък се развива тезата, че предизборното управление на кампа-
ниите не е кой знае колко важно, първо, защото те били кратковре-
менни, и второ, защото това било работа само за политиците. Напро-
тив – предизборното управление освен че е дело на редица специа-
листи, е и нещо, от което изключително много зависят крайните ре-
зултати, поради което ще му отделим внимание в контекста на съв-
ременния политически мениджмънт. 

 
1. Същностни аспекти на политическия мениджмънт 
 
В съвременната политика всяка нова форма на мениджиране 

играе важна роля в целокупния управленски процес изобщо. Полити-
ците, партиите, лидерите, експертите и въобще всички, които схва-
щат това, винаги го използват като част от управленския си потенци-
ал, за да преодоляват успешно новопоявяващите се препятствия 
пред тях, доколкото всяко политико-технологично въведение предпо-
лага редица нови комуникационни средства. 

Когато говорим за политическия мениджмънт1 обаче, следва да 
направим няколко предварителни уговорки: едната е, че той не може 
да се изясни цялостно без уточняването на базисни управленски 
термини (управление, организация и тем под.); другата е, че мени-
джмънтът в политиката е същностен елемент от управленската нау-
ка, тъй като използва негови основни принципи, методи и т.н.; и пос-
ледната уговорка е свързана с дефинирането на понятието „полити-
чески мениджмънт“ и произтичащите от това характеристики на пре-
дизборния мениджмънт. 

Известно е, че няма общоприета дефиниция за управлението, 
която да удовлетвори всички специалисти и всички гледни точки2. 
Съществува обаче едно становище, което е много разпространено и 

                                                 
1 Понятието „мениджмънт“ е създаден от основателя на научния мениджмънт Фредерик У. 
Тейлър (1856–1915 г.) през 1912 г., обяснявайки на хората, че съзнателно го е използвал, 
за да впечатли повече собствените си клиенти (вж. Дракър, П. Мениджмънтът – предизви-
кателствата през XXI век. С.: Класика и стил, 2000, с. 16). 
2 Вж. различните гледни точки по този въпрос във: Ангелов, Ангел. Основи на мениджмън-
та. Второ издание. С.: Тракия-М, 1998, с. 18–21. 
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обяснява феномена „управление“ като характеристика на всяка орга-
низация, като съществуващ процес на управление, изразяващ се в 
конкретна реализация на функции, които се изпълняват от всеки ръ-
ководител. Това становище не е безспорно, защото например кори-
феят на модерния мениджмънт Питър Дракър смята, че „управле-
нието е особен вид дейност, която превръща неорганизираната тъл-
па в ефективна, целенасочена и производителна група“3. И още – по 
въпроса за дефинирането повечето специалисти са склонни да 
приемат, че „управлението е процес на планиране, организиране, 
мотивиране и контрол, необходими за формулирането и дости-
гането на целите на организацията“*, което приемаме за най-
меродавно. 

От такива позиции българският учен Ангел Ангелов смята, че 
управлението може да се дефинира като „целенасочен начин на въз-
действие върху поведението на някаква организация за постигане на 
предварително формулирани цели“4. За да се реализира този процес 
на управление обаче, трябва да са налице три основни неща: 1) су-
бект, т.е. да има някой, който да въздейства; 2) обект, върху който да 
се въздейства; и 3) да има предварително определена цел или це-
ли. Тези три елемента съставят системата за управление, в която 
всеки субект на управление изпълнява функциите планиране, ор-
ганизиране, мотивиране и контрол; докато основните характеристи-
ки на обекта на управление са определени граници, определено 
предназначение и определени връзки със субекта на управление (и 
други обекти)5, принадлежащи към околната среда. 

Тук следва да отбележим и една друга зависимост между ме-
ниджмънта и политиката, която според проф. Георги Янков има 
важно трояко проявление: най-напред, може да се говори за т.нар. 
„политически аспекти“ вътре в самия стопански (и нестопански) 
мениджмънт, които далеч не се свеждат само до чисто технологични 
проблеми, операции, методики и пр., тъй като става дума за „вът-
решната политика“ на съответния бизнес управленски субект; на 
второ място, трябва да се обособят политическият мениджмънт и 
маркетинг заедно със социалния, държавния, стопанския и т.н., кои-
то изискват твърде широка гама от научни знания и методи, без които 
просто е невъзможно ефективно държавно или партийно управление; 
и трето, вероятно най-важният аспект на отношението политика–
мениджмънт намира израз в социално-политическите последици 
от превръщането на стопанския (и нестопанския) мениджмънт в 

                                                 
3 Пак там, с. 18. 
* Пак там. 
4 Пак там. 
5 Вж. пак там, с. 18–19. 
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основен фактор на обществения просперитет6. Нещо повече – 
това трето ниво на отношения между мениджмънта и политиката се 
проявява на макросоциално равнище, което в крайна сметка опира 
до реализацията на социалната и държавната власт в частност. 

Важен пункт в разбиранията за политическия мениджмънт 
представлява и тезата на П. Дракър, че освен всичко останало ме-
ниджмънтът е особен специфичен вид власт и като такава тя би 
трябвало да е отговорна пред някого. 

„Пред кого и за какво е отговорен мениджмънтът? Върху какво 
се основава властта му? Какво прави тази власт легитимна? – пита 
основателно Дракър. – Тези въпроси не са нито производствени, ни-
то икономически. Те са политически...“7. И въпреки че на тези въпро-
си не може да се отговори еднозначно, то все пак можем да заклю-
чим: политическият мениджмънт „израства“ успоредно със стопанс-
кото управление, разграничава се от т.нар. „неполитически плурали-
зъм“ и същевременно носи отговорност за всичко, което произтича от 
приложението на неговите управленски механизми (и форми) в соци-
алната практика. С други думи казано, без ефективното приложе-
ние на съвременния мениджмънт в политиката е невъзможно да 
се използват както модерни политически технологии, така и ра-
ционални управленски подходи в процеса на вземането на по-
литически решения и на реализирането на властта. 

Сега нека съсредоточим вниманието си върху някои дефиници-
онни бележки, които ще използваме като методологически ориентири 
в хода на разглежданите теоретични проблеми. 

В един по-общ научен контекст се смята, че политическият ме-
ниджмънт изучава всички управленски механизми (условия, фактори, 
закономерности), които се използват от политическите субекти при 
разглеждането на различните явления и процеси като обективни ре-
алности8. Това тълкувание се нуждае от известно прецизиране, за-
щото се отнася предимно до обекта на политическото управление. 

От такива позиции можем да изтъкнем, че политическият ме-
ниджмънт е реализация на едни или други закономерности, ме-
ханизми и особености (причини, фактори, условия, тенденции) 
при функциониране на управленската система в политическата 
сфера на обществото9. Преди всичко това се отнася до следното: а) 
възникването, структурирането и функционирането на политическата 
система (и държавните институции); б) организацията и развитието 
на политическия мениджмънт като дейност и поведение на полити-

                                                 
6 Вж. Янков, Г. Политологичната мисъл от древността до наши дни. Трето издание. С.: Сто-
панство, 2006, с. 413–414. 
7 Дракър, П. Новите реалности. С., 1992, с. 229. 
8 Вж. Политический менеджмент. М., 2004, с. 11. 
9 Вж. пак там, с. 12. 
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ческите субекти; в) еволюцията и приложението на личностните ка-
чества на политическия елит и класа като субекти на политическия 
процес и мениджмънт; г) реализацията на различни форми и средст-
ва за въздействие на политическия мениджмънт, както и на основни-
те фактори за повишаване на продуктивността на това въздействие; 
и д) ефективното използване на модерния предизборен мениджмънт 
и на специфичните му особености като неразделна част от полити-
ческото управление въобще. 

Ще си позволим да откроим в този смисъл и нещо, което обик-
новено се подценява: в границите на политическия мениджмънт 
трябва да се изведе като самостоятелен елемент т.нар. „предиз-
борно управление на кампанията“, което, макар че се осъщест-
вява в кратки и определени срокове, винаги използва механиз-
мите на политическото управление, разбира се, съобразно с 
конкретната социалнополитическа специфика. Нещо повече – ка-
чественият предизборен мениджмънт се отличава и по това, че, ако 
не се прилагат рационално управленските подходи в съответствие с 
националната идентичност и особености, няма никакви гаранции за 
спечелване на кампанията даже и при перфектно използване на ме-
ниджърските принципи. 

 
2. Общи правила и особености на предизборния менидж-

мънт 
 
Управлението на предизборната кампания е колкото на пръв 

поглед лека за осъществяване дейност, толкова и трудоемка за из-
пълнение в предизборната борба. Това произтича от факта, че за 
разлика от други управленско-политически действия тук в про-
цеса на мениджирането едновременно и в кратък срок трябва да 
се прилагат както универсалните правила на политическия ме-
ниджмънт, така и редица управленски особености на предиз-
борната кампания. Следователно това е най-отличителният белег 
на управлението на предизборните кампании и в този смисъл първо 
ще разгледаме най-общите характеристики на предизборния мени-
джмънт (принципи, правила, функции и др.), въз основа на които ще 
изведем и конкретната му специфика (качества, белези, черти). 

Ако приемем тезата, че спечелването на политическата власт е 
някакъв поврат в управлението (особено ако властта е взета от опо-
зицията), то неизбежно трябва да се направи и някакъв управленски 
„завой“. Според П. Дракър за такъв важен завой винаги са необходи-
ми три еднакви принципа или стъпки: 1) освобождаване от бо-
лезнените фактори, както и от елементите, отживели времето си и 
неспособни на промяна, или разработване на рационална предиз-
борна платформа, формиране на позитивен имидж, недопускане на 
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стари слабости и т.н.; 2) концентриране върху полезните неща, 
които дават резултати и подобряват способността на организацията 
да действа, или провеждане на такива предизборни прояви, с които 
се постига максимален ефект, без да се отегчават избирателите; и 3) 
анализ на половинчатите успехи, за да се освободим от онова, ко-
ето не действа добре и обикновено ни пречи10, тоест извършване на 
текущи и окончателни оценки по време на кампанията с цел кориги-
ране на допуснати слабости и концентриране на усилията върху оне-
зи форми и фактори, които наистина работят функционално. Тези 
принципи (стъпки) имат стратегически характер, представляват 
важен елемент на политическия мениджмънт и са абсолютно задъл-
жителни при ръководенето на всяка предизборна кампания. 

Освен това трябва да се изтъкне, че при цялостната подготовка 
на кампанията има няколко важни момента в организацията ù, ко-
ито са: 

– набиране и управление на пълноценен екип от експерти и 
доброволци за кампанията; 

– определяне на минималния брой гласове, необходими за пос-
тигане на поставените цели; 

– конкретна работа с избирателите; 
– наблюдение на хода на кампанията; 
– осигуряване на необходимия брой избиратели в деня на из-

борите; 
– осигуряване и управление на финансовите средства за кампа-

нията11. 
Реализация на посочените стратегически стъпки и организаци-

онни моменти обаче е невъзможно да стане без адекватна на реал-
ностите управленска структура на предизборната кампания (вж. 
Схема № 1), в която са включени всички части, звена и елементи, не-
обходими за нейното провеждане. 

Тази управленска структура включва различни политици, екс-
перти, специалисти и др., както следва: 

а) състав на управленските звена 
– централен предизборен щаб – председател/директор (лиде-

рът на партията, главният секретар или заместниците на лидера); 
членове – висши партийни функционери и членовете на „мозъчния“ 
тръст, които са ръководители на деветте екипа; 

– „мозъчен“ предизборен тръст – политически съветници (по-
литолози, социолози), имиджмейкър, пресаташе, говорител, рекла-
мист, информатик, маркетолог, шефът на сборния екип, юрист наро-
допсихолог, директор на административния екип, председател на фи-
нансовия комитет и шеф на контрапропагандното звено. 
                                                 
10 Вж. Дракър, П. Посткапиталистическото общество. С.: ЛИК, 2000, с. 172. 
11 Вж. Политически мениджмънт... Цит. съч., с. 229. 
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Схема № 1 
Примерна управленска структура на кампанията 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Този тръст е на пряко подчинение на партийния лидер и на пре-
дседателя на щаба; 

– ръководители на екипи (по схемата); 
– сборен екип – народопсихолог, политически психолог, журна-

листи, математици, специалисти по риторика, езиковед, художник, 
дизайнер, моделиер и др.; 

– контрапропагандно звено – експерти по манипулации, разуз-
наване и контрапропаганда; 

б) местни предизборни щабове (изграждат се по аналогичен 
начин, отчитайки партийната структура, големината на избирателния 
район и спецификата на региона); 

в) помощни предизборни структури 
– комитети за подкрепа (на кандидатите); 
– агитационни групи (за разпространяване на рекламните мате-

риали); 
– групи за индивидуална работа (с хората); 
– други; 
г) ръководство на кампанията – от партийния лидер, предсе-

дателя на централния предизборен щаб и съответния ръководен ор-
ган на партията. 

В предизборния политически мениджмънт от изключително 
значение е максимално добре да се организира екипната работа в 
хода на кампанията. Особено важно е да се придържаме към опре-
делена последователност на етапите, които пък от своя страна се 
предхождат от четири предварителни фази в организацията на рабо-
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тата, известни като „моделът Z“ (според получаването на латинската 
буква Z при нагледното изображение на модела)12. 

Без да игнорираме самостойността на всяка от четирите фази 
на модела Z, както и значимостта на тяхното съдържание, само ще 
отбележим, че те могат да функционират пълноценно тогава, когато 
са привлечени най-големите и общопризнати специалисти в съответ-
ните области. 

 
Моделът Z 

 
 
За да се създадат възможно най-добри предпоставки и условия 

за ползотворна екипна работа през кампанията, следва да се обосо-
бят няколко основни правила за ефективен предизборен мени-
джмънт13: 

Първо. Изясняване на целта. 
В екипа е необходимо да се дефинира точна и ясна цел, която 

да се възприема от всички и за която съществуват няколко общи 
изисквания: целта да бъде формулирана позитивно; да е реалистич-
на и постижима; да се възприема от всички; членовете на екипа да 
могат да влияят върху нейната реализация; да се установят критери-
ите за постигането на целта; да се осигури формулиране на целта в 
настоящето; и целта да се разбие на подцели, които да се подредят в 
съответната йерархия. 

Второ. Установяване на правилата (за работа в екип). 
Това е едно от най-съществените правила, което има няколко 

съдържателни характеристики: всяко мнение е важно и не бива да се 

                                                 
12 Вж. пак там, с. 53. 
13 Тези правила са представени по: Политически мениджмънт... Цит. съч., с. 55–58. 
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подценява; всеки поема конкретно и определено задължение; винаги 
се покрепя от страна на екипа; задължително поучаване от грешките; 
взаимно изслушване и кратко и ясно говорене. В този смисъл трябва 
да се посочат и няколко важни правила за ръководителя на предиз-
борния екип, а именно: да умее да изслушва; да насочва дискусията 
към същественото; да изяснява проблемите и да предотвратява 
конфликти; да определя климата на работа и да мотивира участни-
ците; да разпределя задачите и да търси отговорност за изпълнение-
то им; да поддържа контакт с членовете на екипа и да подпомага 
сътрудничеството помежду им; и да създава усещане сред членове-
те, че работата им е особено важна и мнението им е от значение за 
формирането на позиции и вземането на решения. 

Трето. Разпределение на работата. 
Правилото от такова естество се отнася до планирането на ра-

ботата, но с тази разлика, че се прилага според отделните задачи в 
кампанията. Така например при дълготрайна задача членовете на 
екипа трябва да си разпределят функциите, докато при конкретна 
задача е важна ролята на ръководителя при съгласуване на действи-
ята на членовете, и т.н., и т.н. 

Четвърто. Използване на силните страни. 
Екипната работа е невъзможна, ако не се отчитат всички силни 

страни на всеки един член поотделно. Тук ролята на ръководителя е 
изключително съществена, тъй като той трябва да търси, намира и 
стимулира такива членове, които имат различни силни страни, за да 
може в процеса на работата тяхното единство да дава висококачест-
вени резултати. 

Пето. Формиране на екип. 
При формирането на предизборни екипи се използват най-

различни принципи, измежду които ще откроим два особено важни: 
екипът не е „закостеняла вкаменелост“, а винаги може (и трябва) да 
се променя с нови членове, ако ситуацията изисква това; и принципът 
на самоанализ и самооценка като същностна част от цялостната 
дейност на екипното ръководство и неговите членове. Действително-
то приложение на тези два принципа в предизборната практика най-
малко гарантират, че екипът функционира като самостоятелен орга-
низъм, който винаги е отворен за промени в интерес на работата... 

Разгледаните екипни правила не са единствените в предизбор-
ния мениджмънт, колкото и същностни да са те. В случая обаче те са 
част от общата характеристика на предизборното управление и което 
е изключително важно – приложението на екипните правила по 
естествен път довеждат до реализацията на управленските фун-
кции в самата предизборна кампания (от нейния ръководител). 
Или, казано иначе, успешното мениджиране на кампанията е 
многостранен процес, при който с еднаква по значимост сила се 
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осъществяват и функциите, и правилата, и принципите, и всички 
онези отличителни белези на предизборната политическа борба. 
Тъкмо поради това се налага да разкрием в синтезиран вид и най-
съществените управленски функции на предизборната кампания*. 

В литературата са разработени и съществуват четири основни 
управленски функции: планиране, организация, мотивация и 
контрол14, които са общовалидни и за предизборния мениджмънт. 
Те са свързани взаимно, част са от една комуникационна верига, 
влияят си една на друга и затова е прието да се говори за т.нар. 
„управленски цикъл“, към чието съдържателно разкриване прис-
тъпваме по-нататък. 

При първата управленска функция – планирането на кампани-
ята, най-напред се определят стратегическите цели, както и начините 
за тяхното постигане. Към планирането се отнася и уточняването на 
ресурсите, които са необходими за постигане на поставените цели и 
решаване на задачите в хода на предизборната борба. Разбира се, 
определя се и главната стратегическа цел на мениджъра на кампа-
нията – спечелване на изборите, която, макар че е известна публич-
но, все пак трябва да се постави, за да има кой да носи отговорност 
както по време, така и след приключване на кампанията. 

Втората управленска функция е организацията на кампанията, 
която преди всичко означава създаване на адекватна структура, 
кадрови потенциал, материални ресурси, финансови средства и т.н. 
Важно е да се отбележи, че различните висококвалифицирани екс-
перти и специалисти в управленския екип би трябвало много точно 
да разпределят конкретните функции помежду си, за да не се полу-
чава дублиране на дейности и асинхрон в цялостната предизборна 
организация. И още – ръководството на кампанията трябва да 
делегира голяма част от своите пълномощия на подчинените си, 
ако иска да съсредоточи работата си върху приемането на стра-
тегическите решения, а не върху текущите оперативни задачи. 

Третата управленска функция се отнася до мотивацията в 
кампанията и по същество представлява създаване на такива усло-
вия за работа на екипа, които непрекъснато подбуждат към качестве-
но изпълнение на задачите според плана на предизборната кампа-
ния. Тя (мотивацията) може да се постигне още по два начина: чрез 
силна вътрешна мотивация на човека, когато той работи за свое 
лично и професионално удовлетворение, и чрез т.нар. „външна“ 
мотивация, при която заплащането на съответния експерт е много 
високо, а оттук и подбудите за професионална работа – силно сти-
мулирани. 

                                                 
* Обикновено това са функции и на самия ръководител на кампанията, което според нас не 
е грешка, ако се тълкуват като такива. 
14 Тук функциите се разкриват по: Щербатых, Ю. Цит. съч., с. 262–266. 
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И четвъртата управленска функция е контролът в кампанията, 
чиято важност е изключителна, тъй като се потвърждава максимата, 
че в рамките на предизборната организация не се допуска отклоня-
ване от набелязаните цели. В този смисъл съществуват три аспекта 
на управленския контрол: установяване на стандартите – точно оп-
ределяне на целите, които следва да се постигнат за определено 
време; сравняване на постигнатото с планираните резултати, или 
извършване на етапна оценка през кампанията; и нов „...преглед на 
поставените цели, ако е забелязана някаква тяхна нереалистичност 
или неактуалност...“15, поради което се налага отново да се върнем 
към първата функция. 

Би било логично, ако изведем и една друга, пета, управленска 
функция – отчет на кампанията, която според нас е твърде същест-
вена и неоснователно се игнорира, защото при нея се извършва рав-
носметка на постигнатото между двата мандата като цяло, и особено 
направеното в предизборната кампания. Тази функция цели обектив-
на рекапитулация на всичко позитивно в подготовката на предизбор-
ната битка, и най-вече на допуснатите слабости в предизборната 
кампания, с оглед на тяхното преодоляване при следващите избори. 

Противно на твърдението, че не бива да се надценява ролята 
на главния мениджър на кампанията или на ръководителя на цент-
ралния предизборен щаб (от гледище на неговите функции), само ще 
изтъкнем, че той е двигателят на всяка кампания, с помощта на когото 
се постига ефективен изборен резултат. Този тип мениджър има и до-
пълнителни функционални задължения и качества, които, предста-
вени синтезирано, биват: първо, функции на ръководител на кам-
панията – разработка на стратегическия план; създаване на ефек-
тивна структура; управление на хода на кампанията; взаимодействие 
с кандидата и ръководство на действията му; контрол над действията 
на подчинените; оперативни поправки в стратегическия план; и моти-
вация на персонала; второ, навици и умения – познаване на избира-
телните технологии; притежаване на психологически знания; и богат 
опит при провеждането на предизборни кампании; и трето, личност-
ни и интелектуални качества – лидерски и организационни умения; 
голяма работоспособност и стресоустойчивост; висока степен на ин-
телигентност, надвишаваща средната; отговорност и преданост към 
съответната политическа кауза16, и т.н. 

Могат да се посочат и други управленски функции в предизбор-
ната кампания и на нейните главни мениджъри, които имат своето 
място в предизборния мениджмънт, но те по-скоро са второстепенни 
измерители в предизборния процес, поради което не е необходимо 
да ги интерпретираме. 
                                                 
15 Вж. пак там, с. 266. 
16 Вж. пак там, с. 39. 
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От казаното дотук се потвърждава изводът, че, първо, пре-
дизборният мениджмънт приоритетно се съобразява със своите 
най-общи характеристики (принципи, правила, функции), произ-
тичащи от теорията за управлението изобщо; и второ, че от ка-
къвто и ракурс да гледаме на тези характеристики, те имат и 
собствена специфика (и качества), която намира реално прояв-
ление в хода на предизборния политически процес. Тя (специфи-
ката) винаги се изявява поразному в зависимост от видовете предиз-
борни кампании, което не ни дава възможност веднъж завинаги да 
отделим нейните качества, което не би било и естествено. Това оба-
че няма да ни попречи да откроим специфичните особености на 
предизборния мениджмънт в кампанията, а именно: 

1) Преди всичко управлението на предизборната кампания носи 
белезите на един „взривен“, „реактивен“ и в много отношения 
„креативен“ политически мениджмънт, при който множеството 
правила се прилагат едновременно, но и според конкретните изиск-
вания на избирателното законодателство (и тип кампания – прези-
дентска, парламентарна, местна и пр.). Това е такъв тип менидж-
мънт, който в повечето случаи за разлика от икономическия използва 
редица нестандартни политически похвати за тотална манипулация 
на електората, за „промиване“ на неговото съзнание и пр., и пр. 

2) Предизборното управление на кампанията е краткосрочен и 
динамичен мениджърски процес, при който професионалното съ-
четание на знания и умения от страна на управленския екип е едно 
от задължителните условия за успешно мениджиране на политичес-
кия процес, включително и при неочаквани екстремални ситуации – 
компромати, лъжедоказателства, псевдоистини и т.н. В това може би 
се изразява най-комплицираната специфика на предизборния мени-
джмънт, защото тъкмо когато се смята, че кампанията се „движи“ 
според предварителните разчети, тъкмо тогава (понякога) се появя-
ват непредвидени капани, на които трябва да се реагира моментал-
но, екстрено и професионално... 

3) Политическият мениджмънт по време на кампанията има 
едно ярко и отличително качество: вземането на бързи, точни, а 
много често и нестандартни решения, с които да се изпревари 
опонента, да се разобличат неговите манипулативни внушения, да се 
опровергаят неверните му твърдения и т.н. Или, иде реч за детайлно 
познаване на социално-политическата практика от мениджърите на 
кампанията, за да може винаги да се намери правилното решение за 
конкретния случай, без то да е подвластно на каквото и да е емоцио-
нално състояние. 

4) Управлението на кампанията в хода на предизборния процес 
се характеризира с високоинтелектуален мениджмънт, т.е. с такъв 
тип управление, който изисква голяма ерудиция, опит, познаване на 
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правилата и изобщо на теорията и практиката на политическия марке-
тинг в национален и международен аспект. Сиреч мениджмънтът на 
кампанията представлява едно същинско изкуство, което в редица и 
редица случаи се поверява на най-значимите експерти в различните 
социални области, за да се постигне възможно най-добър резултат. 

5) Предизборният мениджмънт в политиката е носител и на 
още една, последна, отличителна особеност: той често прибягва до 
похватите на предизборното разузнаване и шпионаж, с чиято по-
мощ се „докопва“ до важна информация за опонентите, която при 
нормални условия и обстоятелства не би могла да се придобие така 
лесно. Това отново и отново доказва колко е важно да се владее ог-
ромният арсенал от разнообразни предизборни прийоми, с които се 
водят политическите битки, независимо от съществуващите рискове 
при тяхното използване. 

Преди да разгледаме същността на предизборното разузнава-
не в кампаниите, ще обобщим казаното в тази точка ето как: въпреки 
закономерния си характер общите правила на предизборния ме-
ниджмънт никога не се проявяват в някакъв чист вид, а винаги 
се влияят от конкретните социални условия, тъй като върху тях 
рефлектира огромна гама от обективни фактори, редица субек-
тивни решения, разбира се, и съответната специфика на предиз-
борните кампании. 

 
3. Предизборните разузнаване и шпионаж 
 
Днес едва ли някой се съмнява, че в предизборните кампании 

се използват макар и в различна степен средствата на политическото 
разузнаване и шпионаж. Все още обаче тази деликатна тема продъл-
жава да бъде „неразорана полоса“ в българската политическа теория, 
въпреки че в областта на националната сигурност вече имаме сери-
озни научни публикации. Или направо трябва да се каже, че в теори-
ята на политическия маркетинг у нас и до момента няма нито 
една статия, студия и монография, която да е посветена на поли-
тическото разузнаване изобщо и на неговите предизборни ана-
лози по-конкретно. След подобна негативна, но истинна констатация 
ще се опитаме „да разорем“ тази полоса, поне що се отнася до най-
същностните измерения на предизборните разузнаване и шпионаж17. 

                                                 
17 Между другото ще вметнем, че разузнаването и шпионажът в политиката имат хилядо-
летна история. Още по време на древните гръцко-персийски войни първи Александър Ма-
кедонски е използвал т.нар. „пощенска цензура“ като ефективна разузнавателна форма в 
похода против цар Дарий (334 г. пр.н.е.). С течение на времето във Франция през епохата 
на Людвик XIV е била създадена държавна служба, по-известна като „Кабинетът Ноар“, 
която се е занимавала с провеждане на пощенски шпионаж; още по-късно в Германия (XVI 
век) при император Максимилиан писмата така са били отваряни, че техният получател 
изобщо не е разбирал за това, и т.н., и т.н. (вж. по-подробно и последователно: Бержье, Ж. 
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По аналогия с икономическата наука (в частта ù за национална-
та сигурност)18 тук ще изведем един разграничителен методологичес-
ки момент, с който се прави разлика между политическо разузна-
ване и политически шпионаж. В повечето случаи се счита, че поли-
тическото разузнаване има легитимен характер и се използва от раз-
личните държавни институции и от политическите партии в предиз-
борната борба. Това – първо. Второ, ако трябва да търсим някаква 
прилика между разузнаването и шпионажа в политиката, то тя може 
да се открие в пълното съвпадение на средствата и начините за тях-
ната реализация. Ето защо ще съсредоточим вниманието си върху 
предизборния шпионаж*, защото неговите скрити и открити проявле-
ния най-много опорочават предизборния политически маратон. 

Предизборният шпионаж може да се определи като съв-
купност от нелоялни и недобросъвестни форми, средства и на-
чини за незаконно извличане на желаната информация от конку-
рентите в политическата борба. 

Една от ключовите цели на предизборния шпионаж е насочена 
към извличането на данни за конкурентите, които ще допринесат за 
постигането на политическа изгода при съревнованието на полити-
ческия пазар. За тази цел е необходима надеждна информация за 
основните „играчи“ на политическия пазар – партиите, и особено за 
тяхното моментно състояние като политическа стабилност, електо-
рално влияние, предизборна подготовка, кадрови потенциал, органи-
зационна кондиция, икономически лобита, мениджърски екипи, ме-
дийни протекции, PR симпатии и т.н. Данните за тези параметри 
обикновено са партийна тайна, което налага използването на разуз-
навателни техники, и – което е изключително съществено – тяхното 
придобиване трябва да става незабелязано и скрито. 

Тези размисли следва да се доразвият с една по-детайлна 
класификация на различните форми (средства, способи) на не-
лоялната конкуренция и политическия шпионаж в предизборната 
борба, защото много често те (законните и незаконните форми) не 
само че се смятат за синоними, но и въобще не се разпознават. 

Към официалните (или легални) източници за набиране на 
разузнавателно-шпионска информация в предизборната кампания 
могат да бъдат отнесени публикуваните закони, патентните описа-
ния, ведомствено-специализираните материали, различните инсти-

                                                                                                                     
Промышленный шпионаж. М., 1971, с. 40–41; Роуан. История на шпионажа в света. С., 
1939, с. 167–168; и Делибалтов, Иван. Промишлен шпионаж. Средства и методи за водене 
на неагентурно фирмено разузнаване. С.: Ивдели, 2000, с. 203–205). 
18 В литературата тези проблеми обстойно са разработени от българския учен Емил Васи-
лев в неговата книга „Фирмена сигурност“, С.: Труд, 2000, с. 29–53; 157–174. 
* Шпионаж (фр. ез. espionnge) – престъпна дейност за узнаване на политически, икономи-
чески и особено военни сведения, които сами по себе си представляват държавна тайна 
(вж. Речник на чуждите думи в българския език, С.: НИ, 1970, с. 847). 
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туционални документи, рекламните материали, периодичният печат, 
радиопредаванията и телевизионните програми19. Тук ще прибавим и 
сондажите, които според американеца Ървинг Креспи са първостепе-
нен източник на предизборен шпионаж (и разузнаване), тъй като се 
открояват три вида информация: оценка на предимствата и слабос-
тите на другите кандидати (и на техните кампании), дефиниране на 
водещите теми в кампанията и подбор на такива кандидати20, които 
реално могат да бъдат подкрепени от електората. 

Що се отнася до т.нар. „незаконни (нелегални)“ източници на 
политическия шпионаж, те предизвикват изключителен интерес, за-
щото почти винаги са неразкриваеми, освен че са непозволени от за-
коните. У нас тези източници много задълбочено са разработени от 
Емил Василев*, поради което ще ги изложим по-долу според практи-
ката на предизборния шпионаж. 

Всеки непочтен източник на политическа конкуренция се отли-
чава с цял набор от форми, средства и способи (начини), с които 
се осъществяват набелязаните цели и задачи. „Повечето от тях са 
универсални – проявяват се при повечето форми, а други са частни – 
срещат се само при конкретна форма на нелоялна конкуренция. 
Средствата – продължава Емил Василев – се реализират посредст-
вом различни способи – практически инструменти за нелоялна конку-
ренция“21. 

Тези нелегални източници на политически шпионаж в предиз-
борната борба са: 

А) ФОРМИ НА ПРЕДИЗБОРНИЯ ШПИОНАЖ 
1) Деформиране на социално-политическата среда22

– въздействие, влияние или пряка намеса в държавните инсти-
туции на национално равнище, за да се ограничат до минимум сила-
та и мощта на политическите опоненти спрямо многомилионната 
електорална аудитория. 

2) Монополизиране на публичното пространство 
– използване на такива непочтени прийоми, които чрез медиите 

негласно монополизират ефира в полза на един или друг политичес-
ки субект. 

3) Компрометиране на конкурентите 
– това е любим похват на политиците, когато те чрез използване 

на компромати се опитват да решават изборната битка в своя угода. 
4) Въвеждане в заблуждение (манипулация) 

                                                 
19 Вж. Делибалтов, Иван. Цит. съч., с. 177. 
20 Вж. Креспи, Ървинг. Обществено мнение, сондажи и демокрация. С., 1996, с. 31. 
* В книгата си Емил Василев разглежда източниците на нелоялната икономическа конку-
ренция, които ние адаптираме към политическия шпионаж заради универсалната им при-
ложимост. 
21 Василев, Емил. Цит. съч., с. 43. 
22 Вж. пак там, с. 43–52. 

 56 



ПОЛИТИКА 

– манипулиране на електората, използвайки го като маша, оръ-
дие и инструмент в полза на конкретен политически субект, от което 
най-много губи конкурентът. 

5) Интелектуални посегателства 
– предварителна кражба на оригинални предизборни идеи, 

платформи и програми от други политически партии. 
6) „Поглъщане“ на конкуренти 
– дългосрочна и добре обмислена работа спрямо политически-

те опоненти, чрез която се предизвиква малко преди изборите „обек-
тивен“ процес на разпад, разцепление, „отлюспване“ и т.н. 

Разбира се, към тези форми могат да се прибавят и много дру-
ги, което обаче не е необходимо да се прави, понеже те (формите) са 
едни от най-често използваните в предизборната практика. 

Б) СРЕДСТВА НА ПРЕДИЗБОРНИЯ ШПИОНАЖ 
Средствата на нелоялните конкуренция и шпионаж харак-

теризират съответната им форма и я изпълват с конкретно съдър-
жание23. Затова класифицирането на тези средства цели да ги при-
върже към дадена форма, макар че не са много редки случаите, кога-
то имаме дублиране на формите и средствата. Тези средства биват: 

1) Непочтена кампания 
– провеждане на очернящи конкурента публични прояви (злост-

ни слова, режисирани митинги и пр.); 
– „разобличаващи“ конкурентите прояви (нарочени пресконфе-

ренции, псевдоистинни декларации и т.н.); 
– внедрени доносници сред опонентите (провокатори, слухари, 

изказвачи и др.). 
2) Компроматни битки 
„– негативна медийна кампания срещу конкурент; 
– набеждаване на конкурент в престъпление, съпружеска изне-

вяра и други юридически или морално укорими действия; 
– разпространяване на неверни слухове за конкурент относно 

предстоящ фалит, планирано закриване на дейността и други; 
– разпространяване на компрометиращи конкурента снимки, 

звукозаписи, видеозаписи и други подобни; 
– неоснователни обвинения на конкурент в сексуални отклоне-

ния, пристрастност към наркотици, злоупотреба с алкохол и други 
подобни; 

– приписване на извършени в миналото действия, които конку-
рентът не е предприемал, например банкрут, изнасилване, рекет; 

– приписване на физически или интелектуални дадености на 
конкурента, които той не притежава в действителност“24. 

3) Класически шпионаж 
                                                 
23 Вж. пак там, с. 53. 
24 Пак там, с. 55. 
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– използване на спецразузнавателни средства срещу конкурен-
тите; 

– неправомерно придобиване или използване на информация 
за конкуренти от държавни институции; 

– скрито проникване в офисите или домовете на конкурентите; 
– кражба на информация и документи от конкурент; 
– затрудняване и саботиране на политическата дейност на кон-

курентите25 чрез подставени лица, провокатори, доносници и други. 
4) „Кражба“ на експерти и специалисти 
– привличане с непозволени средства на висококвалифицирани 

специалисти към определена политическа сила за действия против 
конкурентите; 

– създаване на близки контакти и отношения с доверени хора 
на конкурентни политически субекти; 

– внедряване на проверено „наше“ лице във висшите партийни 
структури на конкурентите; 

– вербуване на един човек или повече хора, работещи при кон-
курентите, за предоставяне на важна информация. 

5) „Политическа“ война 
– използване на пропаганда, включително и на фалшива ин-

формация, за публикуване на лъжливи данни за „неуспехите“ или 
„успехите“ на конкурентите; 

– причиняване на смущения и вреди на политическите опонен-
ти (изопачаване на информацията; ограничаване на комуникациите; 
„стесняване“ на медийните изяви); 

– организиране на тайни и нелегални акции спрямо конкуренти-
те (включително подкупване, кражба на информация, организирано 
подслушване и др.); 

– „мръсни“ трикове за изопачаване на комуникациите между 
различните звена на предизборните щабове26. 

6) Модерни средства 
– подслушване и записване на телефонните разговори на опо-

нентите; 
– наблюдаване на работните компютри на конкурентите в офи-

сите им по специален начин; 
– интернет шпионаж чрез незаконно проследяване на пощата 

на конкурентите в хода на предизборната кампания; 
– други средства (известни и неизвестни). 
Може да се заключи, че през последните десетилетия на XX в. 

се забелязва тенденция за все по-мощно използване на съвременни-
те средства за предизборен шпионаж. 

                                                 
25 Вж. пак там, с. 54. 
26 Вж. Шмит-Еенбоом, Ерих, Джо Ангерер. Мръсните трикове на икономическия шпионаж. 
С.: Атлантис, (няма година), с. 165. 
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В) СПОСОБИ (НАЧИНИ) НА ПРЕДИЗБОРНИЯ ШПИОНАЖ 
Под способ на нелоялната конкуренция (и шпионаж) се разбира 

„практически начин или конкретно действие, посредством което да-
дено средство (характерно за съответната форма) се материализира 
в действителността“27. 

1) Изграждане на доверителни отношения 
– вербуване на служители от конкурентни политически субекти 

за получаване на предизборна информация. 
2) Внедряване на доверено лице 
– обикновено се реализира с участието на лице от екипа на по-

търпевшите, с което предварително са изградени много по-близки 
отношения. 

3) Използване на специални разузнавателни средства 
Това се постига чрез: 
– радиомикрофонно подслушване; 
– подслушване с лазерен (насочен) микрофон; със стетоскопски 

микрофон (през стената на съседното помещение); с жичен микро-
фон (в затворено пространство) и жична телефония; на разговор по 
радиостанция и по мобилен телефон; 

– скрито записване на разговор с миниатюрен диктофон; 
– извличане на компютърна информация чрез улавяне на елек-

тромагнитното излъчване на монитора; предавана по телефонна ли-
ния; и по кабела на електрическото захранване; 

– отваряне на чужда коренспонденция; 
– получаване на информация от наблюдение и видеозаснемане 

с технически средства; 
– скрито проследяване на важни лица. 
4) Кражба на информация от конкурент 
Тук за разлика от специалните разузнавателни средства имаме 

физическо посегателство, както следва: 
– кражба на предмети, документи, фотоснимки, звукозаписи, 

видеофилми, компютърни дискове (и дискети) и други информацион-
ни носители; 

– хакерство; 
– тайно ксерокопиране, фотозаснемане, видеофилмиране и 

други способи за възпроизвеждане на документи; 
– извличане на информация от неунищожен документ; 
– обратен инженеринг28 – създаване на собствена технология за 

производство чрез използването на краден (чужд) краен продукт, тоест 
създаване на „ново политическо изделие“, каквото е например предиз-
борната платформа (чрез открадната платформа от конкурентите). 

                                                 
27 Вж. Василев, Емил. Цит. съч., с. 58. 
28 Тези способи са разгледани по: Василев, Емил. Цит. съч., с. 58–68. 
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За да приключим с темата за предизборните разузнаване и 
шпионаж, ще направим няколко завършващи извода: първо, 
следва да припомним, че в предизборната кампания едновре-
менно се прилагат както законните (легитимните), така и незакон-
ните (нелегитимните) източници на политическия шпионаж, по-
ради което трудно може да се каже кой от тях доминира; второ, 
както практиката показва, формите, средствата и способите на 
предизборния политически шпионаж са основният генератор на 
нелоялната конкуренция и представляват нейната естествена 
социално-политическа среда; трето, взети заедно, тези източни-
ци никога не се проявяват накуп и „под строй“, а винаги според 
националната специфика, политическата култура, идеологичес-
ките ценности, лидерските традиции и пр.; четвърто, почти всич-
ки източници, форми, средства и начини за предизборно шпио-
ниране неизменно се ръководят от правило № 1 в своята всест-
ранна дейност: скритост, потайност и дискретност; и пето, ус-
пешната реализация на едни или други форми на политическия 
шпионаж в значителна степен зависи от формираното контрап-
ропагандно звено в управленския екип на щаба, което има една 
основна цел – предлагане на различни шпионски форми (средст-
ва и способи) и изготвяне на лични досиета на конкурентите. 

 
*     *     * 

Навярно десетки хиляди са примерите от политическия живот и 
предизборната практика, с които да се намерят аналози на разглежда-
ните дотук проблеми. Нека все пак илюстрираме това с три кратки мо-
дела на предизборно разузнаване и шпионаж*, които, макар и различ-
ни, твърде много си приличат в общото, а именно: в САЩ например 
(1972 г.) става дума за известната афера „Уотъргейт“, която вече под-
робно представихме, при която мръсните методи на предизборната 
борба (взломът и кражбата на документи, подслушването на разговори 
и компрометирането на съперници) нямат образец в съвременната 
история; във Франция (2006 г.) съвсем наскоро целият апартамент на 
бъдещата кандидат-президентка С. Роял беше претършуван и обър-
нат с главата надолу, за да се изровят „компрометиращи“ доказателс-
тва за нея; а в България партиите също въобще не си губят времето в 
края на XX в., защото: в БСП отдавна има няколко информационни 
центъра за специална информация; в НДСВ не от вчера събират ин-
формация срещу заплащане, след което я анализират; в ДПС от съз-
даването му съществува партийна група за разузнаване и проследя-
ване; в СДС е изграден отдел за информационно-аналитична дейност; 
в ДСБ също функционира подобно звено и т.н., и т.н... 

                                                 
* Вж. в. „Дневен труд“, 22.VIII.2006 г.; и в. „Политика“, 9–15.IV.2005 г. 
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УПРАВЛЕНСКИ СТРАТЕГИИ 
ЗА ВНЕДРЯВАНЕ НА СИСТЕМА 

ЗА ТОТАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА КАЧЕСТВОТО 
 

проф. Димитър Костов 
ас. д-р Искра Ненчева 

 
Въведение 
 
Подобряването на качеството е една от основните дейности по 

управление на качеството. Действията в тази насока са определени 
чрез международния стандарт ISO-9004:2000. 

Всяка организация чрез маркетингови проучвания набавя ин-
формация от пазара. Тя трябва да се използва основно в две насоки: 
за подобряване на съществуващата Система по управление на ка-
чеството и за подобряване на качеството на продукцията. 

Задълженията и отговорностите по управление на качеството 
във фирмата са задължения на ръководството на фирмата, тъй като 
политиката по качеството се формира от ръководството на фирмата. 
То носи цялата отговорност по дейностите за качеството. 

В дейностите за подобряване на качеството много важни са 
принципите за подобряване на качеството. Те се формулират на ба-
зата на изискванията на потребителите и са резултат от дейността по 
осигуряване на процесите. 

Дейността по качеството е производствена дейност. Решаване-
то на задачите, свързани с качеството, трябва да става така, както се 
решават производствените задачи. Това показва, че дейността по 
качеството и дейността по производството са обща дейност. Ако 
фирмата иска да реши цялостно и пълно проблема, трябва да реши 
всички сегментирани проблеми. Условията за решаване на пробле-
мите по качеството са свързани и с пряката и пълна заангажираност 
на ръководството по тези проблеми. 

Целите на организацията (фирмата) трябва да са формулирани 
от целия колектив, да са насочени към удовлетворяване на изисква-
нията на потребителите и ефективността на производството. Те 
трябва да са ясно разбираеми от всички. Затова ръководството тряб-
ва да има изготвена стратегия. Тя също трябва да бъде основана на 
вижданията на всички в колектива, да бъде ясна, разбираема и лесно 
приложима. 

Подобряването на качеството е неразривно свързано и с 
дейностите по премахване на загубите от влошено качество. Това 
може най-добре да се постигне чрез дейности по подобряване на ка-
чеството. 
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Управлението на подобряването на качеството се постига чрез 
организиране, планиране, измерване и отчитане на подобряването 
на качеството.  

Успехът на всяка организация зависи от внедряването на Сис-
тема за управление на качеството. Тя е ориентирана към непрекъс-
нато подобряване на ефективността на дейността на организацията. 
В тази връзка важна роля играе съблюдаването на потребностите на 
заинтересованите страни. 

Тоталното управление на качеството може да се внедри ус-
пешно във всяка фирма. За това обаче е необходимо да се изучат 
всички проблеми, които стоят пред фирмата и нейното ръководство, 
свързани с Тоталното Управление на Качеството. 

Важен момент в СТУК е да се насочи цялата дейност на фир-
мата към клиента и доставчиците. Главна роля при внедряването на 
СТУК играят ръководителите (мениджърите), като тяхната управлен-
ческа роля е ключова. Но, за да бъде успешна, ръководителите тряб-
ва да изучат СТУК и нейните основни концепции. Използването на 
тези концепции обаче е свързано с промени в управлението. Тази 
промяна е свързана със: 

– ново мислене у всички работници и служители във фирмата; 
– подготовка за извършване на промяна и подобрения в работ-

ните операции; 
– убеждаване на работниците и служителите непрекъснато да 

изучават и работят със СТУК; 
– установяване на нова управленческа култура, която да се 

възприеме от всички работници и служители във фирмата. 
Тоталното управление на качеството изисква пълна отговор-

ност от всички служители и работници във фирмата. В своята същ-
ност ТКМ е групова дейност и не трябва да се провежда само от от-
делни лица, а изисква съвместна работа на целия колектив. 

 
Същност на тоталното управление на качеството 
 
Концепцията за Тотално управление на качеството е въведена 

от д-р Файгенбаум. Той дефинира Тоталното управление на качест-
вото като: „Ефективна система за интеграция на развитие на качест-
вото, както и за поддръжка и усъвършенстване на качеството от 
страна на различни групи в дадена организация, така че да се пости-
га възможно най-голяма икономичност при производството и сервиза, 
като това напълно да удовлетворява потребителите“. 

Според Ишикава Тоталното управление на качеството е: „Управ-
ление на качеството на всички равнища във фирмата“. Тоталното уп-
равление на качеството е интегрирано управление на качеството. За 
неговото ефективно реализиране от значение е не само управлението 
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на качеството, но и управлението на производствените разходи, на 
количеството произведена продукция, нейния пласмент и реализация. 
Тоталното управление на качеството има следните предимства: 

– прави фирмата неподатлива на икономически рецесии, поз-
волява реализиране на големи продажби и увеличаване на техноло-
гичните възможности на фирмата; 

– фирмата реализира по-големи печалби и осигурява такова 
качество, количество и себестойност на продукцията, които печелят 
доверието на клиентите и потребителите; 

– фирмата „вгражда“ качество в своите изделия, за да удовлет-
ворява винаги изискванията на потребителите; 

– фирмата осигурява стабилен ръст на базата на дейността на 
всички служители. 

Ишикава счита, че фирмите, внедряващи Тотално управление 
на качеството, преследват следните общи цели: 

– подобряване на духа и климата във фирмата и обединяване 
на усилията на всички служители при осигуряване на пълно участие и 
взаимопомощ; 

– добра организация на системата за осигуряване на качество и 
спечелване на доверието на клиенти и потребители. Стремеж за пос-
тигане на най-високо равнище на качество чрез разработване на но-
ви изделия; 

– създаване на такава система на стопанско ръководство, чрез 
която да се реализират продуктите на фирмата при всякакви обстоя-
телства. Коректно отношение към служителите и полагане на грижи 
за човешките ресурси; 

– практическо прилагане на методите на Тоталното Управление 
на Качеството. 

Тоталното управление на качеството се изразява в революци-
онно мислене на ръководството на фирмата. Приемането на рево-
люционни идеи на всички нива във фирмата е гаранция за добри ре-
зултати. Качеството означава отговаряне на изискванията на клиента 
за непрестанно, пълно и точно задоволяване на неговите нужди. Ко-
гато фирмата производител успява да удовлетворява изискванията 
на клиента, тогава тя постига тотално качество. 

 
Цел и задачи на системата за тотално качество 
 
Целта на системата за тотално качество е да се получи макси-

мален ефект от дейността на фирмата във всички направления. Сис-
темата за тотално качество има задачата да осигури: 

а) качество на продукта, което включва качество на проекта, 
изработката и реализацията; 

б) качество на услугата, представляваща точен срок на доставка; 
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в) качество в отношенията, свързано с грижа за продукта и чо-
века; 

г) качество в управлението, отнасящо се до способността да се 
вземат правилни решения и да се осигурява ефективното им изпъл-
нение; 

д) нова фирмена култура, ориентирана към качеството. 
Системата трябва да се развие в целия обхват на производст-

вения цикъл и цялостната дейност на фирмата като качество в мар-
кетинга, в иновационния процес, в покупките и кооперирането, в тех-
нологичната подготовка, в самото производство, в продажбите и в 
обслужването. 

Маркетинговата дейност е входът и изходът при управлението 
на качеството. Тя е от първостепенно значение при провеждането на 
Тотално управление на качеството. 

Управлението на качеството при продажбите и маркетинга обх-
ваща не само направленията по маркетинг, но и пласментната орга-
низация. 

Ролята на маркетинга в системата по управление на качеството 
се изразява основно в три направления: 

1) осигуряване на качество преди продажбите; 
2) осигуряване на качество по време на продажбите; 
3) осигуряване на качество след продажбите. 
Основа на управлението на качеството е пазарът. Фирмата се 

стреми да произвежда продукт, който се реализира на пазара добре. 
Маркетингът анализира потребителското търсене, формулира идеите 
за нови изделия и участва активно в планирането и разработването 
им. Той прави оценка на качеството на изделието, определя адекват-
ността на планирането на производствената номенклатура. Въз ос-
нова на маркетинговите проучвания се правят предложения за раз-
работване и реализиране на нови изделия. 

Проектирането на качеството е пряко свързано с непрекъснат 
анализ на международните и националните стандарти и на фирмени-
те нормали. 

Според Деминг цикълът на качеството има четири дяла – про-
ектиране, производство, пласмент, маркетинг, които могат да бъдат 
илюстрирани чрез Фигура 1. 

Всеки завършващ цикъл започва с нов цикъл, отново с проекти-
ране. Така се постига непрекъснато усъвършенстване на качеството.  

След проектирането на качеството е необходимо да се изучи 
детайлно процесът на неговото управление. Ишикава разглежда уп-
равлението на качеството в шест групи дейности, които образуват 
т.нар. „кръг на управлението“: 

1. Определяне на целите и задачите на управлението 
2. Определяне на методите за постигане на целите 
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3. Обучение и квалификация 
4. Внедряване в практиката 
5. Проверка на резултатите от внедряването 
6. Предприемане на коригиращи действия. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I. ПРОЕКТИРАНЕ 

IV. МАРКЕТИНГОВО 
ПРОУЧВАНЕ II. ПРОИЗВОДСТВО 

III. ПЛАСМЕНТ 

 
Фиг. 1. 

Цикъл на качеството 
 
Целите и задачите по качеството се определят от фирмената 

политика. При определяне на целите са необходими ясно указани 
срокове, а самите цели трябва да имат граници на реализация. Це-
лите се определят въз основа на проблемите, които фирмата има за 
разрешаване. 

Внедряването на СТУК в практиката трябва да се осъществява 
при непрекъснато изучаване на проблемите, които произтичат от не-
го. Проверката на резултатите от внедряването се основава на про-
верка на причините и проверка посредством резултатите. Проверката 
на резултатите има за цел откриване на изключения или необичайни 
неща, като трябва да се изяснят причините за тези изключения, за да 
се приемат съответните коригиращи действия. За целта е необходи-
мо да се изготви Програмата за ТУК. 

 
Програма за тотално качество 
 
Програмата за Тотално управление на качеството е комплексна 

дейност за повишаване на качеството на продуктите до изискванията 
на стандартите. Чрез нея се цели едно масирано, мащабно и непрес-
танно подобряване на качеството във всички сфери на производстве-
но-стопанската и социалната дейност на фирмата. Така се поставят 
основите на една нова, модерна фирмена система за управление. 
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Програмата за Тотално качество има за цел да реши всички 
проблеми във фирмата. За да се осъществи тази цел, е необходимо 
да се започне с решаването на отделните задачи, като на първо мяс-
то това са задачите, чрез които се анализира състоянието на ресур-
сите (трудови и материални) на управлението на връзките със среда-
та. Този анализ може да се осъществи чрез решаването на четири 
групи задачи, свързани с пазарно-продуктовия профил, информаци-
онното осигуряване, кадровото осигуряване и организационното оси-
гуряване. 

1) Пазарно-продуктовият профил изисква да се знае отлич-
но какво да се произвежда и къде и как да се продава. Необходимо е 
производствената листа да е съобразена с производствено-
технологичните възможности на фирмата, със състоянието и тенден-
циите на пазарите и с възможностите за продажба. 

С определянето на пазарно-продуктовия профил на фирмата 
се дава отговор на въпроса за насоката на нейното развитие, за не-
обходимите ù ресурси и за нейните производствено-пазарни цели.  

Определянето на пазарно-продуктовия профил включва реша-
ването на няколко взаимно свързани задачи като: 

– определяне на производствено-технологичните възможности 
на фирмата и състоянието на пазарите; 

– съставяне на производствената програма и осигуряване на 
необходимите ресурси – материални и трудови; 

– осигуряване на средства за инвестиции в проектантската 
дейност и нейния развой и изготвяне на производствено-технологи-
чен план. 

2) Информационното осигуряване на производството и уп-
равлението е важна задача в програмата за Тотално качество. За 
осъществяване на ефективно информационно осигуряване е необхо-
димо изграждането на четири информационни системи: 

– за необходимото качество; 
– за реалното качество; 
– за нормативното качество; 
– за персонала. 
Информационната система за необходимото качество е марке-

тингова информационна система. Тя получава информация от паза-
ра за потребителите на продукта, характеристиките на продукта, ха-
рактеристиките на продукта на конкурента и становището на потре-
бителя. 

Тази информационна система трябва да набере цялата необ-
ходима информация за качеството на продукта. Като следваща ин-
формационна система е тази за реалното качество. Тя в свързана с 
разходите за продукта и постигнатото качество. 
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Третата информационна система е за нормативното качество. 
В нея се включват информацията за стандартизационните докумен-
ти, техническата документация, технологичните нормативи, както и 
всяка друга документация, свързана с производството на продукта и 
осигуряването на необходимото качество. 

При извършване на сравнения между необходимото и норма-
тивното качество се решават две основни задачи – актуализиране на 
стандартите и съгласуване на стандартите. 

Тъй като тези две задачи са със сравнително голям обхват, е 
необходимо да се извърши селекция на кои въпроси да се обърне 
основно внимание, т.е.: 

– не на всички продукти, а само на тези, които са с най-голяма 
стопанска значимост; 

– не на всички характеристики на тези продукти, а само на тези, 
които са важни от гледна точка на желанията на потребителя. 

Основните цели на информационната система за нормативно 
качество са: 

– да инвентаризира нормативно-техническата документация; 
– да предизвиква осъзната нужда от набавяне на липсващата 

информация; 
– да систематизира информацията за нормативното качество; 
– да дефинира проблемите на качеството на езика на „разлики-

те в стандартите“. 
Преодоляването на разликите в стандарта обикновено изисква 

големи разходи и връзката на тази система с инвестиционната поли-
тика е очевидна, ако промяната в стандарта предполага технологич-
на иновация. 

Четвъртата информационна система е иновационната система 
за персонала. Създаването ù е една от първите най-важни стъпки в 
процеса на изграждане на Системата за Тотално управление на ка-
чеството. Тази система има за цел да определя кои са най-
съществените проблеми на хората и кои са проблемите, които не мо-
гат да бъдат разрешени. 

Информационната система за персонала трябва да определи 
кои са точките на разминаване или съвпадение на интересите на от-
делния човек с тези на фирмата, както и да покаже кои проблеми не 
са решени досега. 

3) Кадрово осигуряване. Най-спешният въпрос, на който 
трябва да се отговори с помощта на информационната система за 
персонала, е въпросът за вътрешния подбор на служителите (т.е. 
точният човек за точното място или точната функция). При по-малки 
фирми със сравнително малък като численост персонал ръководите-
лят може без проблеми да обхване в главната система способности-
те, интересите и проблемите на всеки отделен човек. Докато при 
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фирми с многоброен персонал това е невъзможно без използването 
на компютър. На първо време системата се изгражда за хора от 
т.нар. „категория А“, т.е. тези хора, които са с най-голяма възможност 
за фирмата и представляват незаменими кадри. 

Главната задача на информационната система за персонала е 
да дефинира проблемите на качеството с езика на човешките проб-
леми, заложби, интереси и мотивационни механизми. 

Към тази система трябва да се разработи проект за управление 
на персонала и кадровото му осигуряване. В него се включват 
следните въпроси: 

– прогнозиране и планиране на необходимия персонал; 
– подбор на кадрите (вътрешен и външен); 
– назначаване и освобождаване на персонала; 
– обучение и израстване; 
– заплащане, оценка на труда и стимулиране; 
– комуникации и участие в управлението; 
– мотивация; 
– условия на труд и охрана на труда; 
– отношение с външни системи. 
Към прогнозиране и планиране на персонала се пристъпва, 

след като фирмата реши проблема със своето място на пазара и с 
продуктовата си ориентация. 

Изготвя се система за критериите, които ще се използват при 
назначаване и освобождаване на служителите, както и за обучение-
то, оценяването и атестирането. 

От голямо значение е въпросът с комуникациите. Използват се 
три вида комуникации: 

а) вертикална комуникация отгоре надолу, или „канал за свеж-
дане на решенията“; 

б) вертикална комуникация отдолу нагоре, или „канал за пред-
ложения“; 

в) хоризонтална комуникация „всеки с всеки“. 
Започва се с вертикалната комуникация „отгоре надолу“. Необ-

ходимо е да се постигне обвързване на икономическите интереси на 
личността с икономическите цели на фирмата. 

Трудовото възнаграждение следва да бъде обвързано със 
следните условия: 

– спазване на приетите във фирмата норми и стандарти; 
– изпълняване на възложените производствени и други задачи; 
– инициатива и личен и колективен принос за общото развитие; 
– общи за фирмата финансово-икономически резултати. 
Трудовото възнаграждение трябва да стимулира личността и 

колективите да работят всеотдайно. Новата система за трудово въз-
награждение следва да обхване най-напред хората, от които зависи 
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развитието на фирмата, т.е. хората от ръководството, маркетинга и 
продажбите. Веднага след това тя трябва да обхване средния ръко-
воден състав и изпълнителския състав на звената, участващи в про-
изводството. 

Проблемът за обучението на персонала има две страни. От 
една страна, на всички преки участници в програмата за тотално ка-
чество, т.е. на всички ръководители и членове на проектантски групи, 
им е нужно да преминат през обучение по въпросите за тоталното 
качество. 

От друга страна, на всички хора от фирмата, независимо дали 
са, или не са преки участници в програмата за тотално качество, им е 
необходимо професионално обучение, чрез което да разширят поз-
нанията си, да постигнат отличен контакт във взаимоотношенията си 
доставчик–клиент, достатъчно добра взаимозаменяемост, да стане 
възможна ротацията на свободни места и функции, да се стимулира 
екипната работа на разнородни по дисциплинарен и функционален 
състав групи от хора. Обикновено квалификацията е неравномерно 
разпределена между персонала на една фирма. Голяма част от хо-
рата са едностранно подготвени, а околната среда непрестанно се 
променя – променят се продуктите, технологиите, организацията. За 
да може една фирма да си осигури свойството „реактивност“, на нея 
ù е необходим персонал с „гъвкава“ квалификация. При подбора на 
персонала съществува следната особеност: преди да се прибегне до 
външен подбор, най-напред трябва да се изчерпят възможностите на 
вътрешния подбор. Подборът следва да обхване първо тези места и 
функции, които имат ключово значение за фирмата. 

Дейността по мотивирането на хората е разностранна, а кана-
лите, по които се осъществява мотивационният процес, са многоб-
ройни. 

4) Организационно осигуряване. То е свързано с усъвършен-
стване на системата за управление на фирмата. Първоначално е не-
обходимо да се анализира съществуващата система на управление, 
да се провери нейната функционална способност и пригодност за но-
ви условия. Търсят се скрити резерви и възможности за усъвършенс-
тване на управлението. Първоначално изградената програма за то-
тално качество впоследствие служи за основа на системата за то-
тално качество. 

Усъвършенстването на системата за управление започва с ре-
шаването на следните задачи: 

1. Анализ на интересите 
2. Разпределение на инвестициите 
3. Състояние на средата и взаимоотношенията с партньорите 
4. Начин на управление 
5. Състояние на информационните потоци. 
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Прави се анализ интересите на кои хора, звена и дейности ще 
трябва да се променят чрез програмата за тотално качество. Тези 
хора се включват активно в обучението за усвояване на програмата. 

Във връзка с инвестициите се прави преценка на тяхното най-
ефективно разпределение и вложение. Извършва се преценка на от-
ношенията с партньорите – доставчици, кооперирани производители, 
посредници и др. Взаимоотношенията с тях се формират съгласно 
изискванията за програмата за тотално качество. Управлението във 
фирмата също трябва да се нагоди спрямо изискванията. Всеки слу-
жител във фирмата трябва да намери своето място в програмата.  

Схемата на последователни стъпки на работния процес е посо-
чена на Фигура 2. 

 
1. 2. 3. 4. 5. 

ДОСТАВЧИК ДОСТАВКА ПРОДУКТИВНОСТ ПРОДУКТ КЛИЕНТ 
От кого се получа-
ва работата? Кой 
възлага работата? 

В каква форма 
се получава 
работата? 

Какво се прави при 
нея? 

На кого се 
предава за-
вършеният 

етап? 

Кой получава 
работата? 

 
Фиг. 2. 

Схема на работен процес 
 
Преди самото проектиране на СТУК се извършват подробни и 

комплексни анализи за състоянието на фирмата. Проверява се дали 
в отделните етапи на производствения процес са налице необходи-
мите предпоставки за внедряване на системата за тотално качество. 
Анализът обхваща следните етапи: 

1. Анализ на проектното решение – проучване; задание; про-
ектиране на конструкцията и технологията; проверка за годност на 
продукта; проверки за готовност на процеса и подготовка на произ-
водството. 

2. Анализ на изработката. Анализът се извършва по основни-
те производствени фактори – материален, технически, човешки и ор-
ганизационен. 

Анализът цели да провери дали в същинското производство се 
използват действително необходимите ресурси и дали са осигурени 
условия за поддържане на стабилно качество на тези ресурси. Ана-
лизът цели също да провери системата от норми и нормативи и сис-
темата за контрол. Едно от основните направления на този анализ 
цели изучаване на възможностите за съкращаване на излишъците от 
производствени ресурси. 

З. Анализ на продажбите. Този анализ протича по различен 
начин, но във всички случаи включва опазване на постигнатото, съ-
посочност на интересите и наблюдавана употреба. 
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Чрез анализите на проектното решение, на изработката и про-
дажбите се дефинират редица проблеми, чието решаване води до: 

– издигане на „техническото равнище“ на продукта; 
– съкращаване на производствените разходи; 
– усъвършенстване на организацията и управлението по цяла-

та производствена верига на този продукт. 
Всички тези задачи се решават паралелно или последовател-

но-паралелно. 
Когато програмата за тотално качество бъде изпълнена, се 

преминава към внедряване на системата за тотално качество. 
 
Етапи при внедряване на СТУК 
 
За да се постави началото на внедряване на СТУК, е необхо-

димо да се осъществят следните последователни действия: 
– разработване на проект за подобряване на качеството; 
– осигуряване на необходимите средства за разработване на 

обучение и внедряване; 
– изготвяне на план-график за проектирането, обучението и 

внедряването. 
Важен етап при внедряването на СТУК е обучението на персо-

нала и неговото стимулиране при внедряването на СТУК. Главната 
цел на обучението трябва да бъде ориентация на обучаваните по 
въпросите на СТУК. 

Критични и трудни задачи за мениджъра, внедряващ СТУК, е 
как да се стимулира колективът. Това трябва да стане, като се обър-
не внимание на решаването на проблемите в критични ситуации. При 
стимулирането на персонала е необходимо да се имат предвид някои 
принципни постановки: 

– за тези, които са успели да решат бързо проблемите!; 
– тези, които ежемесечно, тримесечно или целогодишно се 

сблъскват с проблемите на качеството; 
– хората, които са длъжни да работят по въпросите на качест-

вото; 
– хората, които са в преход на преминаване от една дейност 

към друга. 
При внедряване на СТУК е необходимо да се вземат под вни-

мание правилата на Деминг: 
1. Насочване към усъвършенстване на процесите, изделията и 

услугите. Целта е постигане на дълготрайна конкурентоспособност и 
осигуряване, съответно увеличаване на работните места. 

2. Изграждане на философия, която да отговаря на съвремен-
ните изисквания. Мениджмънтът трябва да поеме ръководната роля 
(leadship) при осъществяване на промените. 
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3. Отказване от допълнителния контрол. Заместване с качест-
вено планиране и управление на производството. Изискване на ста-
тистически отчети за качеството и от потребителите. 

4. Да не се доверяваме на най-евтините предложения. Миними-
зиране на дългосрочните разходи посредством интензивно сътрудни-
чество с избрани доставчици и изграждане на доверие между достав-
чик и потребители (за една позиция трябва да имате един доставчик). 

5. Непрекъснато усъвършенстване на всички процеси в плани-
рането, производството и услугите с повишаване на качеството и 
производителността на труда и намаляване на разходите. Изпълня-
ването на предписаните изисквания не е достатъчно. Необходимо е 
действителните стойности да се доближават до номиналните (иде-
алните) стойности, съответно да се колебаят около тях с минимално 
отклонение. Това би могло да се постигне преди всичко чрез добра 
квалификация и статистическо мислене. 

6. Осигуряване на всички нива на „Training on the job“, което оз-
начава изключително внимателно и комплексно да се осъществява 
въвеждането в новата проблематика на работата на преместени 
служители от един отдел в друг или при назначаването на нови слу-
жители. 

7. Институционализирано управление (Leadership). Ръководи-
телите на всички равнища трябва да могат да заинтригуват своите 
подчинени с непрекъснато подобряване на тяхната работа. Едно от 
условията е обучение на тези служители по статистическо възприе-
мане и оценяване на процесите. 

8. Ограничаване и елиминиране на притесненията във всичките 
им форми, така че всеки служител да може максимално добре да из-
пълнява своите задължения, изцяло да се ангажира с проблемите на 
фирмата. Намаляване преди всичко на страха от последствията при 
осъществяване на промени в предприятието. 

9. Отстраняване на бариерите между отделните поделения. 
Хората от всички отдели трябва да работят съвместно, за да могат 
навреме да се отстраняват евентуалните затруднения в производст-
вото и експлоатацията. Такива отдели като финансовия и кадровия 
трябва да работят съобразно с еквивалентни критерии. Мениджмън-
тът не трябва да се основава на неквалифицирани мерки и произ-
волно определени срокове. 

10. Да не се използват лозунги от типа „Работа без грешки“, 
предназначени за изпълнителския персонал. Те създават само отри-
цателни настроения. Между другото повечето от причините за лошо-
то качество и ниската производителност се крият в управлението. 
Трябва да се осъзнае, че мениджмънтът работи върху системата, 
съответно върху нейното изграждане, а хората работят вътре в тази 
система. 
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11. Елиминиране на изпълнителските предписания. Обикновено 
те са избрани погрешно и са или неколкократни, или ограничаващи. 
Тяхното изготвяне струва скъпо и често не донася очаквания ефект. 
Замествайте ги с едно действително управление. 

12. Отстраняване на препятствията пред служителите на всички 
равнища, като се направи всичко възможно те да се гордеят със своя-
та работа и да я изпълняват с удоволствие. Намаляване на отсъстви-
ята и текучеството. Отговорността на ръководителите трябва да се 
пренасочи от определянето и следенето на количествените парамет-
ри и сроковете към качеството на работата и към мениджмънта. 

13. Изграждане на живи и привлекателни програми за поддър-
жане и повишаване на квалификацията и за цялостното развитие на 
служителите. Добрият специалист не се търси извън предприятието, 
а преди всичко в собствените редици. Обучение, насочено към близ-
ки цели, като например „какво е необходимо на хората“, до голяма 
степен е проблематично. Възпитанието на служителите трябва да 
бъде насочено към общо развитие на личността, към цялостни поз-
нания в дадената област и към взаимно сътрудничество. 

14. Задача на всички служители трябва да бъде осъществяване-
то на различни промени. За да може това да се наложи като основен 
принцип, е необходимо абсолютно всички да се ръководят от него.  

Друг важен елемент на тезите на Деминг е новото съдържание 
на понятието мениджмънт, приближаващо се до японската концеп-
ция. Докато западното понятие е опростено и според неговото съ-
държание мислите и идеите на мениджъра се налагат на неговите 
сътрудници, японският мениджър използва и мобилизира интелиген-
тния потенциал на своите подчинени за просперитета на фирмата.  

Успешният мениджмънт трябва конкретно и ясно да държи на 
реализирането на тези правила. Мерило за просперитета е дългого-
дишният успех на фирмата, на служителите и на обществото. Според 
него е необходимо да се отхвърлят идеите на тейлоризма, които во-
дят до отделяне на качеството от самия производствен процес. 

Философията на Деминг е едно цяло, от което не бива да се от-
късват само някои отделни части. Условието е да обхваща цялото 
предприятие Total Quality Management. За това са необходими твор-
чески подход и разбиране на основния принцип на изложените пра-
вила: качеството не е цел, а средство.  

Качеството не е само моментно състояние, а системно усъ-
вършенстване на всички процеси – технически, административни, 
развойни и управленски. Решаващи за успеха са гъвкавостта, стре-
межът към промени и способността за самоусъвършенстване. 
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ДЪРЖАВНИЯТ ДЪЛГ 
И ПАЗАРЪТ НА ДЪРЖАВНИ ЦЕННИ КНИЖА 

ПРЕЗ ПЕРИОДА НА ПРЕХОДА 
 

ст. ас. Николай Атанасов 
 
Увод 
 
Държавният дълг и държавните заеми, а успоредно с тях и па-

зарите на държавни ценни книжа, съпътстват развитието на иконо-
мическите отношения от времето на утвърждаване на съвременната 
бюджетна практика. Едни от първите ценни книжа, търгувани на 
фондовите борси през XVII и XVIII век, са емитираните от държавата 
по сключените от нея заеми. Оттогава отношенията по формирането, 
структурирането и изплащането (т.е. управлението) на публичния 
дълг вървят успоредно с развитието на финансовите пазари. Тази 
практика е характерна и за България, като имаме предвид главно 
т.нар. „трансформационен период“.  

Целта на настоящото изследване е чрез едно кратко теоретич-
но изложение на възгледите и отношението към държавния дълг, 
представяне и сравнение на определени стопански факти и данни да 
се характеризират основните насоки на неговото развитие в процеса 
на прехода от командно-административна към пазарна икономика. 
Направени са някои обобщения и за по-ранния период – преди Вто-
рата световна война. Характеризират се някои тенденции в страните 
от ЕС, като се използват статистически данни за дълговата тежест 
през последните десет години. На тази основа се прави опит за очер-
таване на бъдещата проблематика по управлението на държавния 
дълг и развитието на неговия пазар в условията на евроинтеграцията 
и глобализацията на финансовите пазари. 

  
Основни теоретични схващания за държавните заеми и 

държавния дълг 
 
Основните икономически школи проявяват различно отношение 

към въздействието на държавните заеми върху стопанските процеси. 
Съществуват две оформили се, до голяма степен крайни становища 
относно влиянието на дефицитното финансиране на бюджетните 
разходи върху икономическия растеж. Това са кейнсианският и нео-
либералният възглед за ролята и значението на държавния дълг. 
Неолибералните възгледи водят началото си от схващанията на 
представителите на Класическата икономическа школа (най-вече на 
А. Смит и Д. Рикардо), с тяхното негативно отношение към държав-
ните заеми и държавния дълг. Класиците на икономическата теория 
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предлагат много нисък дял на публичните разходи в сумата на БВП 
(според Смит – до 10 %) и балансиран държавен бюджет. Класичес-
кият мироглед не допуска държавна задлъжнялост, т.е. публичното 
стопанство не трябва да генерира дългове. Дори се предлага специ-
ален имуществен данък, с приходите от който да бъде погасен дър-
жавният дълг1. Аргументите на учените от Класическата школа са 
свързани с тяхното убеждение, че държавните разходи до голяма 
степен са непроизводителни. Като такива те възпрепятстват иконо-
мическото развитие, в основата на което стоят частният капитал и 
частното предприемачество. Негативното отношение на учените от 
Класическата школа към държавния дълг може да разгледаме и в 
тясна връзка с наложилата се в началото и средата на XIX век жерт-
вена теория за данъка, известна по-късно и като теория за данъка 
като дълг2. Данъкът в качеството си на безвъзмездно и задължител-
но плащане към бюджета на държавата съкращава дохода в частно-
то стопанство и намалява възможностите му за развитие и възпроиз-
водство. Тъй като източниците за формиране на държавните заеми 
са спестяванията, тогава чрез растящия държавен дълг се отклоня-
ват потенциални инвестиции от частното стопанство и се насочват в 
непроизводителни разходи. В светлината на този анализ бихме мог-
ли да отбележим, че Класическата икономическа школа проявява 
единно и ясноизразено становище по отношение на приходните 
форми в държавния бюджет. То намира израз в свеждане до мини-
мум на данъчното облагане и до изплащане на държавния дълг.  

Много преди развитието на кейнсианската икономическа докт-
рина учени като английския философ Беркли и К. Дитцел защитават 
използването на публичния кредит с аргументите, че държавните за-
еми създават нови ценности, а всички държавни разходи са произво-
дителни. Те поставят началото на т.нар. „положително схващане за 
ролята на публичния кредит“3. 

Трудно обаче бихме могли да търсим директно сходство и при-
емственост в кейнсианската макроикономическа теория и възгледите 
на Беркли4. Трябва обаче да се има предвид, че върху тях оказва 
влияние състоянието на ирландската икономика по онова време – 
голямата безработица и ниското равнище на доходи. В твърде 
сходни условия (в годините на Великата депресия и след нея) стават 
популярни идеите за регулираната икономика на Дж. Кейнс – чрез 

                                                 
1 Вж. Стоянов, В. Основи на финансите. Том I. Седмо допълнено и преработено издание. 
С.: Галик, 2003, с. 439. 
2 Имаме предвид учени с либерални възгледи като Мил и Сей. Вж. пак там, с. 171. 
3 Вж. Стоянов, П. Основни начала на финансовата наука. С.: Св. Климент Охридски, 2004, 
с. 749–752. 
4 Джордж Беркли (1685–1753) – известен ирландски философ, който препоръчва активна 
намеса на държавата и църквата с цел създаване на по-благоприятни условия за икономи-
ческо развитие. 
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стимулиране на търсенето да нараснат заетостта и доходите. Без да 
си поставяме за цел да изследваме по-подробно идеите на Беркли, 
само бихме искали да отбележим, че същият автор е считан за идеен 
последовател на друг свой съвременник – Дж. Лоу. Явно че Беркли е 
виждал ролята на държавата за създаване на по-добър стопански 
климат в организиране на емисия на книжни (лесни) пари, с което да 
се стимулира търговията5. Това всъщност е позиция, ярко контрасти-
раща на по-късно оформилите се схващания на А. Смит и Д. Хюм, 
които обвързват паричното предлагане с количеството на крайните 
блага и на техните цени (количествена теория за парите). Според 
Хюм по обема на парите в обращение не може да се съди за равни-
щето на богатството на нацията. Негови са думите: „За вътрешното 
благоденствие на една държава няма абсолютно никакво значение 
дали парите са в по-голямо, или в по-малко количество“6. Количест-
вената теория за парите поставя акцент върху обема на крайните 
блага (тясно свързан с производителността на труда), равнището на 
цените и скоростта на паричното обращение. 

Отношението на Кейнсианската школа към ролята на държав-
ните заеми е съвсем различно от това на Класическата главно защо-
то бюджетният дефицит и неговото финансиране със заеми се разг-
леждат като средство за стимулиране и регулиране на икономичес-
кия растеж. Един от главните класически принципи за устройство на 
бюджета – принципът за уравновесеност и балансираност между 
приходи и разходи, е отхвърлен (поне в краткосрочен план). Според 
теорията за дефицитното бюджетно финансиране увеличаването на 
държавните разходи в периоди, когато са налице неизползвани ре-
сурси, създава предпоставки за намаляване на безработицата и на-
растване на доходите. В рамките на тези разсъждения държавните 
разходи според учените от Кейнсианската школа са първоначален 
импулс, който „задвижва“ мултипликативното нарастване на БВП. Т.е. 
държавните разходи се разглеждат като инструмент за създаване на 
„ефективно търсене“ и достигане на пълна заетост в икономиката. 

Стимулиращото влияние на държавните разходи върху иконо-
мическата активност обаче е налице в икономика с непълно натовар-
ване на производствените и трудовите ресурси. При достигане до 
потенциалното равнище на БВП всяко покачване на държавните раз-
ходи води до повишаване на агрегатното търсене и до инфлация. 
Според кейнсианската теория „търсенето си създава свое предлага-
не“, докато цените остават постоянни. При стандартния кейнсиански 
макроикономически модел кривата на агрегатното предлагане е ус-
поредна на абсцисната ос. До този момент нарастването на съвкуп-
ното търсене води до нарастване на реалния БВП. След достигането 
                                                 
5 Каквато е доктрината на Лоу – „easy money is the engine of trade“. 
6 Цитатът е по Фридман, М. „Немирството на парите“, ИК „Дамян Яков“, С., 1994, с. 42. 
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на потенциалния реален БВП кривата на предлагане е отвесна и вся-
ко следващо повишаване на разходите води до инфлация – състоя-
ние на стопанството, известно като инфлационен разрив7.  

Според английския учен кейнсианец Аба Лернер данъчните 
ставки, държавните разходи и заеми е необходимо да бъдат инстру-
менти за регулиране на икономическата активност. Според него пре-
махването на бюджетния дефицит не трябва да бъде цел на фискал-
ната политика. Дълговото финансиране на бюджетните разходи не 
води също така до трансфер на данъчна тежест от настоящото към 
бъдещото поколение, тъй като става въпрос за пари, които сами дъл-
жим на себе си8. 

Израз на идеите за контролираната икономика и в известна 
степен разновидност на концепцията за функционалните финанси е 
тезата за поддържането на балансиран бюджет в рамките на един 
бизнес цикъл9. Според нея държавният бюджет може да изпитва 
временни дефицити в период на спад, последвани от временни из-
лишъци в период на растеж, но като цяло в рамките на един бизнес 
цикъл той трябва да бъде уравновесен. Тази теория препоръчва нат-
рупваният в годините на растеж бюджетен излишък да се използва за 
финансиране на дефицита и стимулиране на платежоспособното 
търсене в периода на депресия, респ. криза. Бихме могли да форму-
лираме извода, че Кейнсианската школа не абсолютизира хро-
ничните бюджетни дефицити, нито държавния дълг, а ги разг-
лежда като активно използвани инструменти на фискалната по-
литика, чийто характер е антицикличен, а целта ù е свързана с оси-
гуряване на предпоставки за стабилен растеж на БВП и достигане на 
пълна заетост в условията на ниска инфлация.  

Прекомерното нарастване на държавния дълг обаче крие 
следните опасности: нарастване на лихвените проценти, вклю-
чително на погасителните вноски по отпуснатите заеми, на инф-
лационния темп и бъдещо увеличаване на данъчното бреме. И 
трите последици възпрепятстват икономическия растеж. Участието 
на правителството на дълговия пазар може да повлияе върху равни-
щето на доходността и лихвените проценти, защото източникът на 
държавните заеми са спестяванията, а едновременно с това те са 
източник и на частните инвестиции. Тогава активното търсене на за-
еми от правителството би могло да доведе до нарастване на лихве-
ните проценти. При по-високия лихвен процент фирмите и домакинс-
твата ограничават своите инвестиции. Това поставя въпроса за 
ефективността на фискалната и на дълговата политика. Резултатът – 

                                                 
7 Вж. Byrns, R., G. Stone. Economics. Third Edition. Scott Foresman and Company, 1987, p. 
194–195.  
8 Вж. Стоянов, В. Цит. съч., с. 440–441.  
9 Вж. Byrns, R. Цит. съч., p. 215. 
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свиване на инвестициите в частния сектор, предизвикан от дефицит-
ното финансиране на държавните разходи, е известен в икономичес-
ката теория като „изтласкващ“ ефект (crowding out effect) на държав-
ните разходи – теза, защитавана от икономистите с неокласически 
възгледи10. Макар разходите в публичния сектор да са се увеличили, 
възможно е намаляване на инвестициите в частния сектор, като 
крайният резултат няма да намери израз в очакваното нарастване на 
БВП. Тезата за изтласкването на частните инвестиции чрез трансми-
сионния механизъм на лихвените проценти и доходността на дълго-
вите пазари е в сила, когато икономиката се намира в точката на 
пълна заетост, а паричната маса е постоянна. В периоди на спад при 
ниско равнище на инвестициите в частния сектор държавните заеми 
няма да предизвикат изтласкването им. В тази част на бизнес цикъла 
държавното заемане води до нарастване на агрегатното търсене и 
до създаване на условия за повишаване на частните инвестиции11. 

Избутващият ефект се представя и с въздействието на до-
ходността на пазарите на държавни ценни книжа върху лихвените 
проценти и инвестициите на частния сектор12. Дефицитното финан-
сиране на държавните разходи става с нови емисии на дългови инст-
рументи. Те са допълнително предлагане на облигации в икономика-
та, с което тяхната цена ще намалее, респ. доходността им ще на-
расне13. При допускане, че лихвените проценти на търговските банки 
са правопропорционални на доходността на държавните облигации, 
закономерно инвестициите на фирмите и домакинствата биха 
спаднали. Отново за да има изтласкване на частни инвестиции, е 
нужно търсенето на ДЦК да не расте успоредно с новите емисии. Т.е. 
ликвидността в банковата система и на останалите главни участници 
на финансовия пазар да е статична. Ако ликвидността расте успо-
редно с новите емисии, доходността може да не нарасне и да няма 
„изтласкващ“ ефект. Но бихме могли да предположим, че растящата 
ликвидност може да се трансформира в частни инвестиции с пос-
редничеството на банките, вместо да бъде насочена в публичния 
сектор чрез финансиране на дефицита. В този смисъл в условия на 
растяща ликвидност дълговото финансиране на държавния бюджет 

                                                 
10 Вж. Стоянов, В. Цит. съч., с. 441–442. 
11 Вж. Браун, С. Икономика на публичния сектор. С.: PSSA, 1998, с. 573. 
12 Вж. Byrns, R. Цит. съч., p. 282–283. 
13 Всъщност в случая се разглеждат последици от дълговото поведение на държавата 
спрямо равнището на доходност на държавните ценни книжа. Същото влияние се отчита в 
модела „търсене и предлагане на кредитни средства“, с който се обяснява начинът на 
формиране на лихвените проценти. Един от факторите, които водят до промени в равни-
щето на доходност на облигациите, респ. на лихвените проценти, е дейността на държава-
та по финансиране на бюджетния дефицит. За факторите в модела „търсене и предлагане 
на кредитни средства“ вж. Мишкин, Фр. Теория на парите, банковото дело и финансовите 
пазари. С.: Отворено общество, 1999, с. 84–88. 
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изтласква потенциални частни инвестиции и макар да е имало усло-
вия за нарастването им, те ще останат постоянни. 

Дефицитното финансиране на държавните разходи в период на 
пълна заетост води до инфлация и нарастващи лихвени проценти. 
Това показва и кейнсианският, и неокласическият анализ: първият – 
като използва тезата за инфлационния разрив, а вторият – с изтласк-
ващия ефект. Бремето на дълговото финансиране в период на пълна 
заетост на ресурсите е винаги високо и се понася от всички стопански 
субекти. То намира израз в по-високите цени на стоките и услугите, 
плащани от потребителите, по-високите данъчни плащания, по-
високите лихви върху заемите за придобиване на нови дълготрайни 
активи.  

Това са все негативни последици от прекомерната държавна 
задлъжнялост. В тази връзка бихме могли да коментираме заложени-
те в Договора от Маастрихт изисквания за бюджетен дефицит до 3 % 
от БВП, както и квота на брутния консолидиран държавен дълг до 60 
% от БВП като доминиране по-скоро на либералните възгледи пред 
кейнсианските. Според Ст. Фишер отношението на държавния дълг 
към БВП за индустриално развитите страни е добре да не превишава 
60 %, а за развиващите се – 40 %14. Очевидно, прилагането на тези 
изисквания налага провеждането на балансирана фискална политика 
с нисък бюджетен дефицит и малко търсене на заеми от страна на 
правителството на вътрешния и на външния капиталов пазар. 

Ограничаването на дефицитното финансиране на бюджетните 
разходи, препоръчвано от Неолибералната школа, означава и нещо 
повече за икономическата политика и за онези, които я провеждат, а 
именно, че без държавна намеса на финансовите пазари силите на 
търсене и предлагане на облигации и тяхната доходност ще се влия-
ят от поведението на частните инвеститори. Свиването на държавни-
те заеми и намаляването на дълга не би следвало да оказват значи-
телно или силно влияние върху доходността на пазарите на държав-
ни ценни книжа, а с това и върху пазара на дълг, емитиран от частни-
те лица. Според нас това явление намери емпирично потвърждение 
в случая с нашата икономика в периода след въвеждане на паричен 
съвет. В рамките на периода след въвеждането на паричен съвет 
бихме могли да разглеждаме дълговата политика на държавата като 
неутрална по отношение на доходността на финансовите пазари. 

В теоретичния анализ на връзката държавен дълг–икономиче-
ски растеж се отчита начинът на влагане на постъпленията от сключ-
ваните заеми. Ако те са използвани за финансиране на производи-
телни разходи, държавният дълг и нарасналите правителствени раз-
ходи създават реални предпоставки за бъдещо увеличаване на БВП 
                                                 
14 Цитирано по: Минасян, Г. Външен дълг: теория, практика, управление. С.: Сиела, 2004, с. 
134. 
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и повишаване на стандарта на живот на бъдещите поколения. В мо-
дела на Лернер финансирането на капиталови разходи на правител-
ството с външни заеми стимулира икономическата активност, когато 
пределната възвръщаемост от инвестираните средства е по-голяма 
от пределния разход от обслужването на дълга15. В рамките на хипо-
тезата за „изтласкващия“ ефект също се разглежда въпросът за про-
изводителното влагане на държавните заеми. Критерият за ефектив-
ност и благоприятно влияние върху икономическия растеж е предел-
ната полза от държавните инвестиции да бъде по-голяма от тази на 
частните инвестиции16. 

В анализа на производителното влагане на средствата от еми-
тирания дълг обаче възникват трудности. Първата трудност според 
нас е свързана със самото разделяне на бюджетните разходи на 
производителни и непроизводителни, а втората – с липсата на целе-
ва, разходна насоченост на приходните форми в съвременната бю-
джетна практика. 

През последните десетилетия на миналия век се налага едно 
ново виждане за ефективността на фискалната политика. То става 
известно като теория за рационалните очаквания. Учените от това 
направление (за типични негови представители се сочат Т. Сърджънт 
и Р. Лукас) развиват своите хипотези на основата на допускането, че 
еластичността на цените и работните заплати е висока в краткосро-
чен план17. Според теорията за очакванията частните лица реагират 
на фискалната политика (в т.ч. на промените в дълга) по начин, по 
който се стремят да неутрализират ефекта от нейните промени. Това 
предполага тези лица да наблюдават, преценяват и прогнозират ре-
зултатите от една или друга промяна в държавната намеса в иконо-
миката. На тази основа и използвайки цялата налична информация 
за държавната политика, частните лица вземат своите решения. Из-
водите на теорията за очакванията са, че такова поведение на ико-
номическите субекти ограничава ефективността на фискалната поли-
тика. От тази гледна точка ефективна е онази политика, която е в 
състояние да промени очакванията на потребителите и инвеститори-
те. Според Р. Масгрейв вземането под внимание на очакванията не е 
нещо ново. Те винаги са играели критична роля в макроикономичес-
ката динамика18. В своя анализ на теорията на очакванията Масгрейв 
                                                 
15 В разгледания модел на Лернер се счита, че външните заеми възпрепятстват икономи-
ческия растеж, защото погасяването им води до съкращаване на разполагаемия доход (в 
светлината на кейнсианското становище резидентите на една страна не дължат сами на 
себе си външния дълг, следователно в определени случаи той е бреме). Вж. Браун, С. Цит. 
съч., с. 568–569. 
16 Вж. пак там, с. 574. 
17 Допускане, върху което е изградена класическата икономическа теория. Затова Дж. Стиг-
лиц ги нарича неокласици. За повече подробности вж. Стиглиц, Дж. Икономика на държав-
ния сектор. С.: Стопанство, 1996, с. 796. 
18 Вж. Масгрейв, Р., П. Масгрейв. Държавни финанси. С.: Тракия-М, 2001, с. 403. 
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пише: „...При оценяване на въздействията на промяната в политиката 
човек трябва да има предвид промените в очакванията, които тя по-
ражда и които ще повлияят върху нейния резултат“19. 

Едно приложение на теорията за рационалните очаквания в 
областта на управлението на държавния дълг е известният модел на 
Бароу, базиран върху хипотезата за рикардианската еквивалентност 
относно избора за финансиране на държавните разходи с данъци 
или дълг. Според Бароу в условията на дефицитно финансиране на 
държавните разходи рационалните инвеститори ще предвидят бъ-
дещото повишаване на данъчните размери. Те ще купят такова коли-
чество от новите емисии държавни облигации, че да могат от тях в 
бъдеще да платят по-високите си данъчни задължения20. В крайна 
сметка реакцията на инвеститорите не води до промяна на нищо чрез 
дефицитното финансиране на държавните разходи. Инвеститорите 
ще завещаят на своите наследници държаните ценни книжа, с дохо-
дите от които последните ще платят по-високите данъци. Следова-
телно няма да настъпи и трансфер на данъчно бреме към бъдещото 
поколение. Потреблението на настоящото поколение ще бъде също-
то при вариант на финансиране с по-големи данъци, само че в слу-
чая намалението на разполагаемия доход няма да се дължи на по-
купката на книжа от нови емисии на облигации, а от нарасналите да-
нъчни плащания. Изводът от хипотезата на Бароу е, че дефицит-
ното финансиране на бюджетните разходи е излишно и безпо-
лезно.  

Хипотезата на Бароу обаче се базира на допускането за изця-
ло рационално поведение на инвеститорите от настоящото поколе-
ние, което означава, че всички те ще купуват държавни облигации от 
новите емисии. При условие обаче, че това не се случи, тези субекти, 
които не държат част от богатството си в ДЦК, ще понесат тежестите 
на дълга под формата на по-високи бъдещи данъци. Нещо повече – 
някои родители нямат деца, а други може да не завещаят държаните 
ценни книжа на своите деца. Друг недостатък на модела е, че не се 
взема под внимание ефектът на бъдещата инфлация върху реалния 
размер на дълга. При сценарий висока инфлация и отрицателна ре-
ална доходност бъдещото поколение ще получи на падежа номинала 
на облигациите, който ще е обезценен и недостатъчен за финанси-
ране на нарасналите данъчни плащания. Следователно при инфла-
ция, която не е компенсирана от номиналната доходност на държав-
ните облигации, бъдещото поколение ще понесе част от тежестта на 
по-високите данъци. 

                                                 
19 Вж. пак там, с. 404. 
20 Купените от рационалните инвеститори книжа трябва да са равни на настоящата 
стойност на бъдещите данъчни задължения. Вж. пак там, с. 405; също така и: Браун, С. 
Цит. съч., с. 576. 
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Структура на държавния дълг 
 
В тесен смисъл и в технически план държавният дълг е равен 

на сумата на сключените и неиздължени към даден момент държав-
ни заеми, плюс стойността на гарантираните от правителството дъл-
гове. Разходите, предвиждани в състава на всеки бюджет за погаше-
ния по главници и лихви, представляват разходи за обслужване на 
дълга в рамките на една бюджетна година. 

Държавният дълг е брутен и нетен. Брутният държавен дълг 
се състои от задълженията на централното правителство, местните 
органи на самоуправление и на задължителното държавно общест-
вено осигуряване21. Официалната статистика отчита задълженията 
по тяхната номинална стойност. Нетният държавен дълг е разлика-
та между брутния и всички вземания, които има държавата по отпус-
нати от нея заеми.  

Държавният дълг е вътрешен и външен. Външният държавен 
дълг е само част от външната задлъжнялост на националната иконо-
мика. За нашето стопанство към края на септември 2006 г. външният 
брутен публичен дълг е 21 % от общата външна задлъжнялост, въз-
лизаща на 18 083,9 млн. евро22. В концепцията за определянето на 
вътрешния и външния дълг настъпват някои важни промени през 
последните няколко години като резултат от развитието на междуна-
родния дългов пазар и либерализирането на международното дви-
жение на капитали. Според договореностите от 2003 г. между Базел-
ската банка, МВФ, СБ, ОИСР, Евростат и др. международни институ-
ции под брутен външен дълг следва да се разбира сумата на теку-
щите и безусловни задължения, изискващи плащане(ия) на главница 
и/или лихви от дебитора в даден бъдещ момент, които се дължат на 
нерезиденти, от резидентите на дадена икономика23. Като част от 
брутния външен дълг държавният външен дълг намира аналогична 
дефиниция. Той е сума на безусловните задължения към даден мо-
мент по лихви и главници на правителството към нерезиденти на 
страната.  

Отчитането и публикуването на данните по дълга имат следни-
те важни особености: 

– размерът на задълженията се отчита по номинална, а не по 
пазарна стойност, дори когато са налице търгуеми дългови инстру-
менти; 

– при съставяне на данните по дълга разделението между 
краткосрочен и дългосрочен дълг се базира на оригиналния, а не на 
остатъчния срок до падежа. 

                                                 
21 Вж. Закон за държавния дълг, §1, т.5, ДВ, бр.93, от 1.X.2002 г.; изм., бр.34, от 19.IV.2005 г. 
22 Вж. на www.bnb.bg. 
23 Виж. пак там. 
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Брутният външен дълг се разделя на следните компоненти: 
– според институционалните сектори, в които е генериран, – 

държавно управление, централна банка, търговски банки, други сек-
тори, преки инвестиции, вътрешнофирмени заеми; 

– според типа на кредиторите – МФО (МВФ, СБ, ЕБВР, др.), 
държавно управление, централни банки, търгуеми ценни книжа; 

– публичен и публичногарантиран външен дълг и частен нега-
рантиран външен дълг – в публичния и публичногарантирания дълг 
се включват дълговете на сектор „Държавно управление“, на цент-
ралната банка, на финансовите и нефинансовите предприятия от 
публичния сектор и публичногарантираният дълг на частни предпри-
ятия. Частният негарантиран дълг включва задълженията на частни-
те лица, негарантирани от държавата. 

Според инструментите, използвани за неговото композира-
не, държавният дълг има следната обобщена структура: емитирани 
дългови инструменти, които не са с настъпил падеж; несекюритизи-
ран дълг (заеми); гарантиран от правителството дълг на частни 
предприятия.  

Основната част на държавния дълг на настоящия етап за стра-
ните с развито пазарно стопанство се състои от емитираните дългови 
инструменти с ненастъпил падеж. За страните, членуващи в ЕС, де-
лът на съкровищните бонове и облигации с ненастъпил падеж вари-
ра в относително големи граници, но е средно около 80 % от общата 
сума на консолидирания държавен дълг. За нашата страна делът на 
емитираните книжа е около 60 % от дълга24. 

Статистическото отчитане и представяне на централния (пра-
вителствения) държавен дълг се регламентира от ОИСР25. Предста-
вената класификация обхваща само секюритизирания дълг под фор-
мата на дългови книжа. Това не е случайно, защото дългът по фор-
мата на книжа с различен срок до падежа и с различни характеристи-
ки е значителен. Класификацията на ОИСР е ориентирана по вида на 
емитираните държавни ценни книжа. Разделянето им става в две го-
леми групи според това, дали са търгуеми, или не са, – пазарни и 
непазарни. По-широко използваните книжа са тези от пазарен тип. 
Последните са разделени според признаците: срок до падежа, харак-
тер на купонния доход и възможност за приспособяване спрямо инф-
лацията. Непазарните ДЦК се представят в две подгрупи – спестовни 
облигации и други.  

Макар делът на съкровищните облигации и бонове в структура-
та на консолидирания държавен дълг да варира в широки граници за 
отделните страни, за силноразвитите индустриални икономики той е 

                                                 
24 Вж.Villaume, S. Statistics in focus: Structure of Government Debt in Europe. – Eurostat, 
9/2006, p. 4.  
25 Вж. Central Government Debt: Statistical Yearbook. OECD, 2003, p. 5. 
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относително по-висок. Между впрочем нашата страна в сравнение с 
останалите страни от ЕС е с относително ниско тегло на дълга под 
формата на различни книжа. Друга страна във валутен борд като Ес-
тония например е с най-нисък дял на секюритизирания дълг – само 
около една трета от стойността на общия публичен дълг. Това обаче 
не се отнася за Латвия, където това съотношение достига 90 %. В 
структурата на консолидирания публичен дълг на други две страни, 
осъществили преход към пазарно стопанство, като Чехия и Румъния 
също така преобладават заемите от финансови институции (тези за-
еми имат следните тегла – 38 % и 53 %). 

Обратното, правителствата на силноразвитите индустриални 
страни използват много повече емисията на различни облигации и 
съкровищни бонове за финансиране на бюджетния дефицит. Дълго-
вите ценни книжа при почти всички от тях са близо, дори често зае-
мат 90 % от стойността на консолидирания публичен дълг. Това се 
отнася за Великобритания, Франция, Италия, Испания, Португалия, 
Австрия и страните от Скандинавския полуостров26.  

Причината за високото тегло на заеми, получени не по пътя на 
емисия на ДЦК, за страните, осъществили преход към пазарно сто-
панство, се дължи на активните взаимоотношения с международните 
междуправителствени финансови организации (МФО) – МВФ, МБВР, 
ЕИБ, ЕБВР и др. Както добре е известно, тези институции отпускат 
заеми за постигане на определени цели, например за подкрепа на 
платежния баланс, за преструктуриране на определени стопански 
сектори или държавни дейности. В много случаи получаването и по-
гасяването на такива заеми става заедно с осъществяване на конт-
ролните функции на МВФ и СБ, прилагани в страните във валутни и 
дългови кризи27. Затова природата на двата типа дългове (заеми от 
МВФ и емитиране на ДЦК), макар да е една и съща, т.е. и в единия, и 
в другия случай да става въпрос за възникване на държавен, публи-
чен кредит, първият е свързан с поемането на определени ангажи-
менти и задължения в областта на макроикономическата политика 
пред кредитора, а във втория – с емисията на търгуеми между инвес-
титорите дългови книжа и отсъствие на други ангажименти освен, 
разбира се, за погасяване на номиналната стойност и лихвата в срок. 
Проблемът е обаче, че правителствата на страни, търпящи сериозна 
криза на валутните баланси, не могат да получават нови заеми при 
благоприятни лихвени условия. Причината за това е реакцията на 
инвеститорите. Те са съгласни да купуват облигации на такива стра-
ни с голяма отстъпка, което оскъпява новия дълг. В такива случаи 

                                                 
26 Вж. Villaume, S. Цит. съч., p. 3. 
27 Такъв беше и случаят с България в средата и края на 90-те години на ХХ век. Тогава 
страната ни претърпя едновременно валутна и дългова криза, изходът от които предвиж-
даше въвеждане на паричен съвет.  
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заемите от МВФ и МБВР изглеждат като най-добрата алтернатива. 
За да се превърне в надежден длъжник, а с това и да получава в бъ-
деще нови заеми при нормални лихвени условия, страната в иконо-
мическа криза трябва да се придържа към рестриктивна фискална и 
парична политика. Начинът на провеждане на тези политики се наб-
людава и контролира по определен начин от кредиторите – фонда 
или банката28. 

В средата и в края на 90-те години на XX век нашата страна 
получаваше кредити и от двете институции. От Фонда те бяха пред-
назначени за преодоляване на валутната и дълговата криза, т.е. за 
подкрепа на платежния баланс на страната и попълване на валутни-
те резерви, а от Световната банка – за преструктуриране на важни 
социални сфери като здравеопазването например. Разглеждайки за-
емите и държавния дълг, възникващ по пътя на финансиране от 
страна на МФО, трябва да се има предвид, че техният източник за 
формиране са постъпленията от данъци в бюджетите на страните 
членки. С други думи заемите от МФО се формират чрез трансфор-
миране на публични средства на множество страни в публични зае-
ми. Различието с финансирането чрез ДЦК е голямо, защото в този 
вариант на дефицитно финансиране на държавните разходи се из-
ползват средства от частното стопанство, дългът е търгуем, има па-
зарна цена. С други думи състоянието на този дълг зависи от пазар-
ните фактори – лихвените проценти и доходността на дълговите па-
зари, инфлацията и валутните курсове. Оттук следва, че начинът на 
формиране на цената на финансирането при двата варианта на зае-
мане е принципно различен. Договарянето на лихвата и други разхо-
ди по бъдещото обслужване на дълга с МФО не е пазарен процес и 
при наличието на определени дадености (най-вече политически) мо-
гат да се договорят благоприятни условия. Досега практиката сочи, 
че достъпът на страни във валутна криза до ресурсите на междуна-
родния капиталов пазар е възможен едва след сключване на спора-
зумения с МВФ и предприемането на успешни мерки, предписани от 
него, за възстановяване на финансовото равновесие.  

 Кредитите, получавани от валутните фондове, са с различни 
характеристики и различно предназначение от тези на банките за 
възстановяване и развитие. Първите са средносрочни и краткосрочни 
и са предназначени за възстановяване на равновесието на валутния 
пазар в страната длъжник – в този смисъл тези заеми се получават 
от централната банка за попълване на валутните ù резерви. За раз-
лика от тях заемите на банките за възстановяване и развитие се 
договарят и отпускат за преструктуриране на определени дейности 

                                                 
28 МБВР също отпускаше заеми за подкрепа на платежния баланс на страните членки. С 
тази си дейност тя дублираше част от функциите на МВФ като кредитор от последна 
инстанция в глобален мащаб. 
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на държавата в социалната сфера – образование, здравеопазване. 
Нещо повече – банките за възстановяване и развитие могат да фи-
нансират инвестиционни проекти на частни или държавни предприя-
тия при получаване на държавни гаранции. Такива проекти са фи-
нансирани в сферата на инфраструктурата и на индустрията, като 
сроковете им са продължителни. 

 Нарастването на дела на държавните ценни книжа в общата 
сума на публичния дълг, от една страна, и от друга – високата степен 
на либерализиране на движението на капитали извън и към нацио-
налните стопанства, доведоха до нов подход при отчитането на 
дълга на вътрешен и външен. Използването на резидентния 
принцип в отчитането на дълга осигурява по-актуална информация 
за размера на вътрешния и външния търгуем дълг. Високата степен 
на либерализация на движението на капитали от една страна към 
друга е свързана и с покупки, респ. продажби, на държавни облига-
ции и по принцип може да предизвика динамични промени в квотата 
на външния дълг в общата сума на публичния дълг. Това означава и 
динамични промени в изтичането на капитали зад граница. В новите 
условия то не е продиктувано само от погасителните планове на об-
лигационните заеми, а и от динамиката в структурата на държатели-
те на същите облигации, разделени на резиденти и нерезиденти. Но 
всъщност според нас в условията на висока степен на мобилност 
на капитала и висока степен на либерализация в международно-
то движение на капитали понятията „външен“ и „вътрешен 
дълг“ придобиват ново значение, което остава недобре изясне-
но. За да отговорим на въпроса какви са и от какви фактори се влия-
ят външният и вътрешният дълг, е необходимо не само да се вгле-
даме в това какви са погасителните планове и къде е станала емиси-
ята им, но и да включваме в анализа и фактори като лихвени процен-
ти, инфлация, валутни курсове и др., които биха повлияли на инвес-
титорите – местни и чужди резиденти, да търгуват помежду си с об-
лигации и съкровищни бонове, емитирани от дадена страна. Оттук 
нататък задачата става много трудна и тя може да бъде решена само 
като част от проблематиката на платежния баланс, защото трябва да 
се търси отговор на въпроса при какви условия чуждите резиденти 
ще предпочитат местни лихвоносни активи, респ. при какви ус-
ловия местните резиденти ще търсят чужди активи. Във всеки 
случай в условията на свободни капиталови пазари взаимодействие-
то между арбитражисти, спекуланти и застраховащи се очаква да 
осигури стабилност на валутните курсове и лихвените проценти. Това 
твърдение обаче изглежда само теоретична абстракция, защото фи-
нансовите пазари са най-динамичните и спекулативни пазари и при-
мерите в тази посока са много. В такава ситуация може би ще е не-
нужно или поне не толкова важно разделянето на дълга на вътрешен 
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и външен, а разграничаването на инвеститорите, които го дър-
жат, на резиденти и нерезиденти. В идеален свят на стабилни фи-
нансови пазари за едно правителство ще е без значение какви ре-
сурси ще привлече – вътрешни или външни, само ще е от значение 
какъв е общият дълг, а не каква част от него е външен и вътрешен. 
Тези въпроси касаят и нашата страна, чийто финансов пазар е част 
от финансовия пазар на ЕС, една от целите на който, както добре се 
знае, е свободното движение на капитали. Важното за нас тогава е 
каква част от държавните ценни книжа се държат от местни инвести-
тори и каква – от чужди. В тази насока е правилно ориентирана наци-
оналната статистика на държавния дълг. 

В новите условия трябва да разглеждаме състоянието на вън-
шния, дори въобще на публичния, дълг като резултат не само от 
влиянието на вътрешни за националното стопанство фактори, но и от 
такива, които идват отвън за икономиката. Такива външни фактори са 
преди всичко международните лихвени проценти като LIBOR и 
EURIBOR, а така също и динамиката на валутните курсове на све-
товните валути. Някои кризи на дълговия пазар в чуждите стопанства 
оказват също влияние за повишено търсене на местни ДЦК. Такъв е 
примерът с кризата от началото на месец август на 2007 г. на ипо-
течния пазар в САЩ, в резултат на която се засили търсенето на ДЦК 
на страни от Европейския съюз, в това число и на български. Според 
публикации в пресата търсенето на държавни облигации у нас е на-
раснало през този период, което е довело до понижаване на до-
ходността им с повече от един процентен пункт29. 

Въобще глобализацията на пазара на ДЦК създава условия за 
осъществяване на резки промени в съотношението вътре-
шен/външен дълг. Нещо повече – в анализа на състоянието и управ-
лението му стават все по-важни пазарните показатели срочна и ва-
лутна структура, настояща стойност, доходност до падежа на емити-
раните облигации и съкровищни бонове и др. 

Участието на чужди инвеститори на пазара на ДЦК за финанси-
ране на бюджетния дефицит и за структурната реформа е незначи-
телно. Факт, който на пръв поглед означава, че резки промени в за-
дълженията към чужбина не са възможни, но не бива да се забравя, 
че това е моментно състояние на пазара и че бъдещи колебания са 
твърде вероятни. Инвеститори нерезиденти притежават към края на 
2006 г. книжа, емитирани на вътрешния пазар, на стойност 18,6 млн. 
лв. Това са само 0,6 % от всички книжа, които са емитирани за струк-
турната реформа и за финансиране на бюджетния дефицит. Ситуа-
цията при книжата по външния дълг – остатъкът от брейди облигаци-
ите и новите глобални и еврооблигации, търгувани на Люксембургс-

                                                 
29 Вж. в. „Банкерь“, бр. 32, 11–17 август 2007 г., с. 35. 
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ката фондова борса, е противоположна. Местните финансови инсти-
туции държат около 22 % от този пазар, който общо възлиза на 
2050,2 млн. евро30. Равносметката за целия търгуем държавен дълг 
е следната: на вътрешния пазар се намират в обращение ДЦК за 
около 1,5 млрд. евро, с книжата по външния дълг стават 3,5 млрд. 
евро. От всички тези книжа чуждите инвеститори притежават значи-
телен дял, чиято стойност е около 1,6 млрд. евро, или близо 47 %. 
Ако отчетем и непогасените заеми към различни МФО, ЕС, Парижки 
клуб и Г-24, които към края на 2006 г. достигат 2084,1 млн. евро., то 
следва, че към края на 2006 г. чуждите инвеститори и кредитори при-
тежават 65 % от публичния дълг, без да отчитаме поетите гаранции 
от държавата (за 554,3 млн. евро). С тях задълженията към нерези-
денти, т.е. външният дълг, доминира значително и е с тегло 69 %. 

 
Пазари на държавни ценни книжа. Управление на секюри-

тизирания дълг 
 
Пазарът на ДЦК функционира в две форми – първичен и втори-

чен. Първичният пазар на ДЦК представлява едностранен аукцион, 
както и всеки пазар, възникнал в процеса на първична публична про-
дажба на книжата. От едната страна е емитентът – правителството, а 
от другата участват инвеститорите, които наддават за предлаганите 
книжа. Посредник на правителството е централната банка, която из-
пълнява по силата на нормативната уредба функциите на агент на 
правителството по операциите с държавните заеми и дълг, а така 
също е и депозитар на ДЦК. 

В теорията и практиката на аукциона на ДЦК се разглеждат два 
типа техники за класиране на заявилите участие инвеститори. На та-
зи основа се формулират два типа аукциони на ДЦК – аукцион с 
множествена цена и аукцион с единна цена. 

Аукционът с множествена цена намира най-широко разпрост-
ранение, макар критиките спрямо него да са големи. При него класи-
рането става в низходящ ред на цените на заявените поръчки до из-
черпване на предлаганото количество. Всеки класирал се инвеститор 
плаща по заявената от него самия цена. Така книжата от дадена 
емисия се пласират на различни цени. При тези условия новият дълг 
има среднопретеглена цена, респ. среднопретеглена доходност до 
падежа. Тези два показателя, наред с други като минимална и мак-
симална цена от заявените поръчки, обем на предлаганата емисия и 
обем на заявените поръчки, коефициент на покритие на емисията се 
обявяват след приключването на аукциона от централната банка. У 
нас дейността по воденето на отчет на пуснатите в обращение без-

                                                 
30 Вж. „Държавен дълг“, изд. на МФ, бр. 12, 2006, с. 21; 31. 
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налични ДЦК, операциите по прехвърлянето им и плащанията по тях 
се осъществяват от управление „Фискални услуги“ на БНБ. Това уп-
равление се ръководи от един от подуправителите на банката и се 
състои от две структурни звена – дирекция „Депозитар на държавни и 
гарантирани от държавата дългове“ и дирекция „Прогнози и управле-
ние на касовите потоци на държавния бюджет“.  

Функциите по управлението на държавния дълг и информира-
нето на обществеността във връзка с операциите по дълга се поемат 
от Министерството на финансите. У нас липсва специализиран орган 
по управление на дълга. В някои страни съществува такава практика 
и такива органи са обособени като самостоятелни агенции. В нашето 
Министерство на финансите са създадени две дирекции – дирекция 
„Държавно съкровище“ и дирекция „Държавен дълг и финансови па-
зари“, които се занимават непосредствено с въпросите относно уп-
равлението на държавния дълг. Те се ръководят от държавния сък-
ровищник, който е пряко подчинен на министъра. Държавният съкро-
вищник е отговорен за прилагането на политиката по управление на 
държавния дълг и финансирането на консолидираната фискална 
програма. Основна част от неговите задължения са свързани с конт-
рола върху подбора на първични дилъри31 и издаването на разре-
шения за инвестиционно посредничество с ДЦК, както и координира-
не на действията по регулация на пазара на ДЦК. 

Аукционът с единна цена, прилаган в някои страни при емиси-
ята само на някои книжа, е твърде близък до предложения от Уилям 
Викри през 60-те години на XX век. Според Викри аукцион, който 
предвижда класиралите се инвеститори да плащат спечелените кни-
жа по единна цена, равна на цената от първата неодобрена поръчка, 
води до няколко положителни ефекта32. Те са:  

– по-широко разпространение на книжата сред инвеститорите, 
т.е. намаляване на степента на концентрация на книжа в портфейла 
на най-големите инвеститори; 

– по-агресивно наддаване от страна на инвеститорите в срав-
нение с аукциона с множествена цена; 

– осигурява се по-висока цена при емисията на дълга, респ. по-
ниска доходност на книжата при провеждане на аукциона, в резултат 
на което могат да се очакват по-високи постъпления от емитирането 
на ДЦК в бюджета; 

                                                 
31 Това са финансови институции, които са получили правото да наддават на аукционите за 
емисия на ДЦК от свое име и за своя сметка, а така също и от свое име, но за сметка на 
трети лица. Те се избират на базата на завишени изисквания за капиталова адекватност и 
ликвидност. 
32 Всъщност идеята за въвеждане на аукцион с единна цена се защитава и от други учени 
като М. Фридман например. Вж. Friedman, M. How to Sell Government Securities. – Wall Street 
Journal, August 28, 1991, pp. 14–15; 20. 
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– намаляване на разходите на инвеститорите за подготвяне на 
поръчките за участие в аукциона; 

– улеснява се достъпът до първичния пазар на ДЦК на по-
малките инвеститори. 

Известни са някои емпирични изследвания върху резултатите 
от прилагането на аукцион с единна цена. Такива изследвания са 
правени в САЩ, където тази техника се прилага при емисията на две- 
и петгодишни съкровищни облигации от септември 1992 г. и при ин-
флационно индексираните облигации от 1997 г.33. От тези изследва-
ния става ясно, че наистина приложението на аукциона с единна це-
на е довело до по-широко разпространение на спечелените книжа 
сред инвеститорите. Изводите относно евентуалното увеличаване на 
постъпленията от емисията на книжата не са така категорични34. 
Според защитниците на аукциона с единна цена неговите предимст-
ва спомагат да се подобри ефективността на пазара на ДЦК, а с това 
и ефективността на фискалната политика. 

Един съвременен инструмент при управлението на секюрити-
зирания публичен дълг е прилагането на аукциона за обратно изку-
пуване на намиращи се в обращение книжа преди техния падеж. 
Според нуждите този аукцион може да се проведе в две разно-
видности. Първата е замяна на стари с нови облигации, а втората – 
изкупуване преди падежа им срещу плащане в брой на тяхната цена. 
С помощта на тези аукциони се цели постигане на промяна в дълга, 
която да доведе до облекчаване на бъдещото му обслужване. Нап-
ример пристъпва се към замяна на облигации с плаващи срещу фик-
сирани купонни лихви в случаите, когато емитентът очаква за срока 
на книжата лихвените проценти да нарастват. При очаквания за спа-
дане на лихвите емитентът може да пристъпи към замяна в обратна-
та последователност. Върху ефективността на замяната обаче е не-
обходимо да отбележим, че влияят други фактори, не само размерът 
и типът на купонните лихви. Тези фактори би трябвало да бъдат оце-
нени при пристъпване към замяна на стари с нови книжа. Това са: (1) 
срокът на старите и новите книжа; (2) цените на старите облигации и 
емисионният курс на новите; (3) валутните курсове на националната 
валута спрямо тази, в която са деноминирани старите и новите обли-
гации; (4) равнището на очакваната доходност при инвестиране в об-
лигации на страната, извършваща замяната, или равнището на риска 
в подобни инвестиции. Най-често използването на аукциона за об-
ратно изкупуване е продиктувано от нуждата да се постигне равно-

                                                 
33 Разликата от аукциона на Викри се състои само в определянето на цената, по която 
плащат класиралите се участници. В случая тя не е първата от некласираните поръчки, а 
последната от класираните. 
34 Вж. Malvey, P., C. Archibald. Uniform Price Auction: Update of the Treasury Experience. Office 
of Market Finance, U.S. Treasury, Washington, D.C., 20220, October, 1998, p.p.14–15; 20. 
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мерност в бъдещото обслужване на дълга. Т.е. погашенията по но-
минала на емитираните книжа и лихвените разходи да са разпреде-
лени в годините по начин, който да не води до прекомерно натовар-
ване на разходната част на държавния бюджет. Налага се изводът, 
че аукционите за обратно изкупуване са съвременен инструмент за 
конверсия и консолидация на търгуемия държавен дълг. Използва-
нето им е отговор и на нарасналата зависимост на публичния дълг 
от състоянието на капиталовия пазар. 

Като правило държавните облигации са едни от книжата с най-
продължителни срокове до падежа. Ето защо при оценка на ефек-
тивността на замяната на стари с нови облигации става въпрос за 
анализ на парични потоци, зависещи от променливи лихвени процен-
ти като LIBOR, EURIBOR и др., чиито бъдещи нива трудно биха могли 
да бъдат предвидени. Затова замяната, която се сочи и като инстру-
мент за активно управление на дълга, може да донесе и загуби. Раз-
мерът на тези загуби зависи от това, в каква степен ще се сбъднат 
очакванията относно равнището и степента на колебание на бъде-
щите лихвени проценти и валутни курсове. Ако например една замя-
на на дълг с плаващи срещу дълг с фиксирани купонни лихви е из-
вършена при очаквания за бъдещо повишаване на лихвените про-
центи и те не се сбъднат, държавата емитент ще загуби разликата 
между фиксираната лихва по новите облигации и текущите лихвени 
проценти. В практиката по управлението на българския публичен 
дълг бяха използвани аукциони за замяна на стари с нови облигации. 
Първите замени станаха факт още през 1998 и 1999 г., като с тях се 
целеше оптимизиране на валутната структура на дълга, емитиран на 
вътрешния финансов пазар. Обект на замяна бяха намиращите се в 
обращение доларови облигации, емитирани по реда на ЗУНК35. Но-
вите облигации бяха с абсолютно същите инвестиционни характе-
ристики – срок, погасителен план и характер на купонната лихва, са-
мо че бяха в евро и купонният доход по тях плава според значенията 
на шестмесечния EURIBOR. По-късно, през 2002 г., на два пъти (през 
март и септември) станаха замени на част от старите брейди облига-
ции по външния ни дълг срещу глобални и еврооблигации с фикси-
рани купонни лихви (в щатски долари с 8,25 % и в евро със 7,5 %). 
Замяната беше аргументирана с изключително ниските нива на 
LIBOR, с възможността за освобождаване на част от обезпечението 
по облигациите с отстъпка и с отбягването на клаузата за възстано-
вяване на стойността36. Очакваше се, че за срока до падежа на нови-
                                                 
35 Закон за уреждане на необслужваните кредити, отпуснати от търговските банки до 
31.12.1990 г. Вж. ДВ, бр. 110, от 30.12.1993 г.  
36 Тази клауза се отнасяше за облигациите с отстъпка от номинала и предвиждаше опре-
делено нарастване на лихвените плащания, ако БВП за текущата година превиши с 25 % 
този от 1993 г. Лихвите нарастват с половин процент на всеки процент от предвиденото 
превишение. 
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те книжа лихвените индекси ще растат чувствително. През първите 
няколко години след замяната равнището на шестмесечния LIBOR не 
се повиши значително. Това стана едва след 2005 г., като лихвената 
база достигна до равнища около и над 5 %. Тенденцията на повиша-
ване на международните лихви е благоприятна от гледна точка на 
коментираните от нас замени през 2002 г., но все още равнището им 
остава под фиксираните лихви по новите книжа37. 

Анализът на замяната изисква сравнение не само на лихвите, 
но и на погашенията на номиналните стойности по брейди книжата. 
Както е известно, по-голямата част от тях са с големи междинни по-
гасителни плащания, което ги различава значително от новите обли-
гации (те са погасими изцяло на падежа). От тази гледна точка бихме 
могли да кажем, че чрез замяната се отложиха значителни плащания 
по външния дълг за един по-късен момент – на падежа на евро- и 
глобалните облигации (съответно на 15.01.2013 г. и на 15.01.2015 г.). 
Ние предложихме подход на анализ на ефективността от замяната 
на брейди облигациите с новите облигации с фиксирани лихви, който 
отчиташе всички парични потоци по новите и старите книжа38. Някои 
от променливите от нашия модел приемат очаквани стойности, от 
тази гледна точка най-точният анализ от замените по външния дълг 
би могъл да се извърши след погасяването на новите книжа. 

Освен замени на облигации по външния дълг в неговото управ-
ление бяха приложени и операции за обратното му изкупуване. Така 
например през месец юли 2004 г. правителството изкупи при изгодни 
условия предсрочно последната част от намиращите се в обращение 
облигации с отстъпка. Средствата по изкупуването бяха за сметка на 
фискалния резерв. Целта на предсрочното погасяване на част от 
дълга с обратно изкупуване на датата на лихвеното плащане (т.нар. 
„опция за отзив“) е редуциране на бъдещите разходи по обслужване 
на дълга чрез освобождаване на обезпечението, изисквано по тях, 
прибавянето му към фискалния резерв и отбягване на клаузата за 
възстановяване на стойността. Така към края на 2004 г. в структурата 
на българския външен дълг вече отсъстват облигациите с отстъпка, 
а тези с първоначално намалени лихвени плащания и за просрочени 
лихви са на стойност 1586 млн. щат. долара. Предсрочното изкупу-
ване на облигациите с отстъпка има положителни страни, довели до 
съкращаване на общата външна задлъжнялост. Но трябва да се от-
четат и негативите: съкращаване на размера на фискалния резерв, 

                                                 
37 Лихвеният купон по старите книжа беше равен на LIBOR + 13/16, а по новите, както посо-
чихме, е 8,25 % и 7,5 %. За да стане изравняване на лихвите, е нужно средното равнище 
на LIBOR за целия период от 2002 г. до 2012 г. да е около 7 %. 
38 Вж. Атанасов, Н. Определяне на ефективността от управлението на облигационен дълг 
чрез операции на спот пазара. – Банки, инвестиции пари, бр. 9, 2002, с. 11–19. 
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създаване на платежнобалансови затруднения, а с това и свиване на 
паричното предлагане. 

 Други нови моменти в управлението на държавния дълг в 
развитите страни е създаването и използването през последните де-
сет-двадесет години на т.нар. „инфлационно индексирани държав-
ни облигации“. Изплащаните по тях лихви и номинални стойности се 
индексират по определен начин в зависимост от темпа на инфлация-
та. През последните години повечето емитенти прибягват до единни 
правила относно индексирането на паричните потоци и различията 
на този пазар намаляват. При индексирането се използва тримесе-
чен лаг в избора на индекс на потребителските цени спрямо месеца 
на съответното плащане. Купонните лихви по тези книжа се изпла-
щат най-често на шестмесечия, както и при неиндексираните (кон-
венционалните, платими изцяло на падеж). На падежа се дължи ця-
лата им номинална стойност, като, ако в резултат на приспособява-
нето към инфлацията се образува дисконт, той се игнорира, т.е. пога-
сяването им става или по номинал, или с премия. 

Индексните облигации се прилагат в редица страни със силно-
развити капиталови пазари – САЩ, Великобритания, Канада, Австра-
лия, Франция, Швеция, Италия, Гърция и др. Целта на подобни еми-
сии е предлагане на капиталовия пазар на нова инвестиционна ал-
тернатива, осигуряваща защита от инфлационен риск. Инфлацион-
ният риск, или както е наричан още риск от намаляване на покупа-
телната сила на парите, е особено присъщ на облигациите с про-
дължителни срокове и с фиксирани купонни лихви. Тъй като частни 
емитенти не използват инфлационно индексирани облигации за фи-
нансиране на дейността си, бихме могли да направим извода, че с 
емисията им съвременната държава преодолява един от т.нар. „па-
зарни провали“ – непълнотата на финансовите пазари. Поради въз-
можностите за минимизиране на инфлационния риск тези книжа са 
предпочитани от пенсионните фондове и животозастрахователните 
дружества. В качеството си на нова инвестиционна алтернатива ин-
флационно индексираните облигации осигуряват по-големи възмож-
ности за арбитраж и спекулация на пазара на облигациите. Затова 
същите се закупуват и със спекулативни цели. Известни са и фондо-
ве, специализирали се в управлението на портфейл, съставен от та-
кива облигации. Сроковете на тези облигации са идентични със съ-
ответните срокове на конвенционалните. Купонните им лихвени про-
центи са фиксирани и остават неизменни до изтичането на срока 
(т.нар. „реален купон лихвен процент“). Разликата между доходност-
та до падежа на конвенционалните облигации (наричана номинална) 
и на индексните (реална) с еднакви срокове е оценката на инвести-
торите относно равнището на инфлационен риск. 
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В еврозоната най-популярни и с най-висок кредитен рейтинг 
(ААА) са индексните облигации на френското правителство. През 
последните години такива облигации бяха емитирани от френското 
правителство със срок тридесет години, плащанията по които са об-
вързани с хармонизирания индекс на потребителските цени в евро-
зоната. Популярни са също така и десет и петгодишните индексни 
облигации, при които индексирането става според националния ин-
декс на потребителските цени на Франция. От предлаганите данни 
относно проведените аукциони във Франция става ясно, че през пе-
риода 1999–2006 г. са пуснати в обращение дългосрочни съкровищни 
облигации със съвкупна номинална стойност 450,5 млрд. евро39. От 
тях инфлационно индексираните според инфлацията в националното 
стопанство възлизат на 50,6 млрд. евро (11,2 % от стойността на 
всички емисии), а по тази в еврозоната – на 28,7 млрд. евро. (6,4 %). 
Интересен е фактът, че през последните три години се наблюдава 
увеличение на относителния дял на индексните облигации спрямо 
сумата на всички емисии със срок над десет години. Явно бъдещето 
на индексните облигации в индустриално развитите страни ще е ин-
тересно, както и отношението към тях на страните с по-слаборазвити 
финансови пазари. Идеята за емисията на инфлационно индексира-
ни облигации у нас е възможно да бъде приета добре от институцио-
налните инвеститори, но не и от правителството, защото използване-
то им може да се отрази негативно на разходите по обслужване на 
дълга. Причината за това е относително високата инфлация в Бълга-
рия в сравнение с тази в страните от еврозоната. 

 
Развитие на българския държавен дълг и пазар на дър-

жавни ценни книжа 
 
Бихме могли да разграничим няколко периода в развитието на 

българския държавен дълг, като изхождаме от особеностите и фор-
мата на организация на стопанските отношения след Освобождение-
то. Първият период е от края на XIX век до 1944 г. Вторият обхваща 
периода на командно-административната икономика, а третият – 
прехода към и установяване на пазарна икономика (след 1989 г. до 
сега). 

Изследвания върху задлъжнялостта на държавата по емисии 
на облигации и други държавни заеми до Втората световна война са 
правени от проф. Станчо Чолаков. Друг автор – Стоян Бочев, описва 
облигациите от поредицата външни заеми, сключени до 1910 г. 

Проф. Чолаков – един от видните български учени финансисти, 
прави доста обстоен анализ на външната задлъжнялост на българс-

                                                 
39 Вж. на http://www.aft.gouv.fr. 
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ките правителства, като се спира на обширния период от Освобож-
дението до 1937 г. Той систематизира външните държавни заеми 
според предназначението им. Въз основа на този критерий те са 
обособени в две големи групи – за стопанско развитие и полити-
чески. В зависимост от вложението и използването на средствата от 
стопанските заеми те биват разделени в няколко подгрупи: (1) за же-
лезопътно строителство; (2) за реорганизиране на армията; (3) за 
възстановяване40. Сумата на тези заеми за периода 1888–1937 г. 
възлиза на 966 млн. златни лева, като основната част от тях са склю-
чени до 1910 г. От представените данни и направения анализ на 
проф. Чолаков става ясно, че най-висок е делът на заемите за реор-
ганизиране на армията. От заемите със стопанско предназначение 
най-много средства са отивали за подготовка за участието във 
войните от началото на XX век – 480 млн. златни лева, или 50 % от 
тези заеми. Заемите за възстановяване, които са на стойност 221 
млн. златни лева, сключени през 1926 г. и 1928 г., са предназначени 
за преодоляване на последиците и щетите от водените войни. 

Безспорно с най-голям благоприятен ефект за националното 
стопанство са заемите от края на XIX и началото на XX век за пост-
рояване на железопътни линии и пристанищата във Варна и Бургас 
(на стойност 265 млн. златни лева). Докато останалите средства са 
изразходвани за непроизводителни държавни разходи, каквито счи-
таме, че са разходите за отбрана и водене на войни. 

От финансовите характеристики на заемите, сключени до 1910 
г. за стопанско развитие, става ясно, че за ползването им е платена 
висока цена, защото емисионният курс на облигациите се колебае 
между 80 % и 90 % от номиналната стойност41. Това означава, че 
ефективно постъпилите в държавния бюджет суми от кредиторите 
са доста по-малко от дължимите по погасителен план главници. Оче-
видно, през първите години от своето развитие младото национално 
стопанство не се е ползвало с високо доверие и чуждите кредитори 
са считали инвестициите в книжа на българската държава в този пе-
риод като твърде рискови. Лихвените проценти на тези заеми се ко-
лебаят от 4,5 % до 6 %, а сроковете са продължителни – от 33 до 60 
години. След емисията си облигациите по стопанските заеми са има-
ли развит вторичен пазар, защото са търгувани на основните евро-
пейски фондови борси по онова време. 

Разглежданите стопански заеми до 1910 г. са били обезпечени 
с ипотека на строящите се обекти42, или, както най-често се е при-

                                                 
40 Вж. Чолаков, Ст. Теория на финансовото стопанство. II доп. издание. Варна: Войников, 
1943, с. 615. 
41 Вж. Бочев, Ст. Български акции и облигации. С., 1911, с. 20–59. 
42 Както е със заема от 1892 г. на стойност 142,78 млн. златни лв., при който са ипотекира-
ни жп линии. 
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бягвало, – със залог на постъпления в държавния бюджет от банде-
ролния данък върху тютюна и гербовия налог. Изплащането на зае-
мите от страна на българската държава е контролирано от специални 
служители (делегати), назначавани от банката кредитор, чиято 
дейност се е финансирала и е била за сметка на държавния бюджет. 
Те са определяли страната, в която се отпечатват бандеролите, и ги 
съхранявали при себе си, докато не бъдат погасени полагащите се 
задължения в рамките на годината по емитираните облигации.  

Политическите дългове в периода до Втората световна война 
далеч превишават стопанските – факт, който е оказвал сериозна 
пречка за икономическото развитие на страната. Проф. Чолаков ги 
определя ясно: „Политическите дългове са наложени или изнудени 
наши плащания, без да сме взели нищо насреща. Те представляват 
чиста загуба за народното ни стопанство“43. Номиналната стойност 
на тези заеми и дългове към края на 1937 г. достига кръгло до 5 
млрд. златни лева (от които 3,5 млрд. златни лева са различни конт-
рибуции), като почти всички са изплатени до началото на войната. 

От края на XIX век до края на 1937 г. по всички свои задълже-
ния по сключените стопански и политически заеми България е изпла-
тила на чуждите кредитори около 7,8 млрд. златни лв. – сума, която 
според оценките е представлявала голяма тежест за националното 
стопанство44. 

В същия период по-големите общини също прибягват до 
сключването на заеми. Постъпленията от тези заеми са използвани 
за построяване на училища, за създаване на общинска инфраструк-
тура и за изплащане на летящи дългове. Някои от тези заеми са 
външни. Това е един факт, който красноречиво показва, че в периода 
след Освобождението икономиката не разполага с достатъчно сво-
боден капитал и спестявания, за да бъдат финансирани нуждите как-
то на централното правителство по изграждане на първите железо-
пътни линии и пристанища, така и на общините във връзка с нуждата 
от училища, канализация и доставяне на други колективни блага с 
местно значение. До края на 1910 г. Община София е сключила че-
тири заема, които възлизат на обща стойност 64 млн. лв. Подобни 
заеми през същия период са сключвали и другите големи общини – 
Пловдив, Варна и Русе. Интересен от съвременна гледна точка спо-
ред нас е начинът на отпускане на общинските заеми за изграждане 
на училища. Тази практика е регламентирана със специален закон от 
1906 г. По разпореждане на Министерството на образованието Бъл-
гарска земеделска банка (БЗБ) е била длъжна да задели шест ми-
лиона лева, от които отпуска заеми под държавна гаранция на 
малките общини за изграждане на общински училища. До 1910 г. са 
                                                 
43 Вж. Чолаков, Ст. Цит. съч., с. 613. 
44 Вж. пак там, с. 618. 
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усвоени заеми за 3,5 млн. лв. Някои общини се опитват да привлекат 
допълнителни средства чрез заеми, като залагат част от приходите 
си или учредяват в полза на кредиторите си ипотеки на недвижи-
мост, но трудно намират банки, които да финансират техните проек-
ти. Поради недостига на спестявания в банковата система, които да 
послужат за финансиране на големите нужди на местните органи на 
управление и в отговор на наложените изисквания от посочения за-
кон, се стигнало дори до спиране на отпускането на заеми от БЗБ на 
граждани за период от няколко години45. Според нас тук на практика 
може да се види „изтласкващият ефект“ на държавните заеми. Ус-
ловията за негово проявяване са налице – нееластично парично 
предлагане, зависещо от златните резерви на банките (условие, 
близко до това при паричен съвет), едновременно с това нисък раз-
мер на спестяванията в банковата система и отсъствие на развит 
вътрешен капиталов пазар. Информация за промени в лихвените ни-
ва не можем да открием, но в резултат на държавната намеса на фи-
нансовия пазар една част от спестяванията не се превръща в частни 
инвестиции, а служи за задоволяване на местни колективни нужди. 

След края на Втората световна война, в периода на командно-
административната икономика бихме могли да разграничим няколко 
етапа на развитие на публичния кредит. Първия можем да обособим 
от 1945 до 1955 г., в рамките на който са сключени няколко вътрешни 
облигационни заема. Тяхното предназначение е най-вероятно за 
преструктуриране на политическата система и за развитие на селско-
то стопанство и индустрията46. Облигациите от тези заеми не са има-
ли пазарна стойност, защото не са търгувани – характерът на иконо-
мическите отношения през този период от време изключва функцио-
нирането на фондова борса. Поради отсъствието на капиталов пазар 
навярно тези заеми са били сключени на принудителна основа, как-
вато е била практиката през 20-те и 30-те години на XX век в Съветс-
ка Русия.  

В периода след 1955 до 1980 г. липсва информация за сключ-
вани вътрешни държавни заеми, а външните заеми и дълг са били 
държавна тайна. В края на 80-те години на XX век обаче става ясно, 
че държавата ни дължи по различни външни заеми над 11 млрд. щат. 
долара. През този период правят впечатление две неща – големият 
размер на новия външен дълг и високоскоростното му натрупване. 
По-голямата част от тези заеми са били сключени с частни банки – 
една причина бъдещото обслужване на този дълг да не намери най-
изгодното облекчение. Като пример в тази насока бяха сочени Полша 

                                                 
45 Вж. Бочев, Ст. Капитализмът в България. С.: Българска наука и култура, 1998, с. 426. 
46 Тези заеми са: Заем за свободата от 1945 г.; Заеми за развитие на народното стопанст-
во, от 1951 и 1952 г.; Заем за развитие на селското стопанство и Заем за втората петилет-
ка, съответно от 1954 и 1955 г. За повече информация вж. Стоянов, В. Цит. съч., с. 444. 
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и Унгария, известна част от външните заеми на които бяха към пра-
вителства и бяха опростени. 

Периодът непосредствено след 1989 г. е характерен с дъл-
бока стопанска криза, в условията на която бе извършено всеобхват-
но преструктуриране на икономиката и преразпределение на ресур-
сите с цел да се поставят основите на настоящата форма на пазарни 
отношения. През първите години на прехода нашата страна срещна 
сериозни трудности при обслужването на външния си дълг, като дори 
се стигна до обявяването на мораториум. В периода 1990–1994 г. 
обслужването на външния дълг бе преустановено. То бе подновено 
през следващите години, но след консолидацията и редукцията, пос-
тигнати чрез конвертиране на дълга в т.нар. „брейди облигации“. 

В управлението на емитирания на вътрешния финансов па-
зар държавен дълг на България в периода след 1989 г. могат да бъ-
дат обособени два подпериода – до и след въвеждането на паричен 
съвет.  

До 1992 г., когато бе приета първата наредба за емисия на ДЦК 
за финансиране на бюджетния дефицит, правителствата получаваха 
преки, краткосрочни заеми от БНБ. Тези заеми (т.нар. „временни за-
еми“) бяха регламентирани от тогавашния Закон за БНБ47. Във връз-
ка с това финансиране законът наложи две ограничения. Първото 
ограничение касаеше срока на заемите, който не можеше да преви-
шава три месеца. Второто изискване ограничаваше размера на 
задлъжнялостта, възникнала чрез ползването на временните заеми. 
То не можеше да превишава 5 % от годишните приходи в държавния 
бюджет. Целта на законодателя е да се осигури възможност на пра-
вителствата да финансират касовите разриви в държавния бюджет в 
условия на недостатъчно развит финансов пазар. Въпреки обаче, че 
година по-късно от приемането на новия (за времето си) Закон за 
БНБ стартира периодичната емисия на съкровищни бонове, разглеж-
даната от нас възможност за ползване от страна на правителството 
на преки краткосрочни заеми не бе отменена.  

След 1993 г. абсолютната стойност на емитирания на вътреш-
ния пазар правителствен дълг расте много бързо, със скокообразни 
темпове, за да достигне абсолютния си максимум в края на 1997 г. – 
близо 3 млрд. деноминирани лева. Неговият дял спрямо номиналния 
БВП за 1996 г. е 52 на сто (вж. Табл. 1). През първите три години 
след въвеждането на паричен съвет номиналният размер на дълга 
намалява значително, а с това и неговият дял спрямо БВП. 

 
 
 

                                                 
47 Вж. Закон за Българската народна банка, ДВ, бр. 50, от 25.06.1991 г., чл. 46. 
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Таблица 1 
Абсолютна номинална стойност и дял спрямо БВП 
на емитирания на вътрешния пазар държавен дълг 

 
Дълг по ДЦК, еми-
тирани за финан-
сиране на бю-

джетния дефицит, 
млн. нови лв. 

Годи-
на Общо 

В т.ч. 
целеви 
емисии 

Дълг по 
ДЦК за 

структур-
ната ре-
форма, 

млн. нови 
лв. 

Размер на 
дълга, 

млн. нови 
лв. 

Номинален 
БВП, млн. 
нови лв. 

(изт. 
www.nsi.bg) 

Дял на 
общия 
дълг, 

% 
1995 154.8 – 162.8 317.6 880.32 36.1 
1996 301.1 – 612.1 913.2 1 761.17 51.9 
1997 850.2 86.6 1 971.8 2 822.0 17 432.55 16.2 
1998 785.0 15.3 1 512.3 2 297.2 22 421.14 10.2 
1999 881.8 21.5 1 191.9 2 073.7 23 790.44 8.7 
2000 961.1 31.4 811.2 1 772.3 26 752.83 6.6 
2001 1 084.7 32.5 776.6 1 861.3 29 709.21 6.3 
2002 1 476.5 27.6 647.6 2 124.1 32 335.08 6.6 
2003 1 719.5 43.4 537.2 2 256.7 34 546.64 6.5 
2004 2 211.2 49.3 469.5 2 680.6 38 275.00 7.0 
2005 2 375.1 48.1 467.7 2 842.7 41 948.00 6.8 
2006 2 544.0 20.7 411.8 2 955.8 49 090.61 6.0 

 
Източник: „Пазар на ДЦК“, бр. 12, 1996 г., с. 1. 

 
През последните години се налага тенденцията на плавно на-

растване на емитирания на вътрешния пазар правителствен дълг. 
През 2006 г. той вече превишава равнището си от „рекордната“ 1997 
г., достигайки близо 3 млрд. нови лв. През последните 10 години оба-
че номиналният БВП е нараснал чувствително, ето защо съотноше-
нието дълг/БВП остава по-малко от 8 % и бихме могли да го оценим 
като ниско. В този смисъл, макар да наблюдаваме плавно увелича-
ване на държавния дълг под формата на ДЦК за финансиране на 
бюджетния дефицит, самият той на този етап не представлява сери-
озен проблем за икономическото развитие. 

Според заложените намерения на Министерството на финанси-
те във връзка с управлението на държавния дълг през 2007 г. брут-
ните емисии на ДЦК ще са на стойност 700 млн. лв., а погашенията 
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по намиращи се в обращение инструменти ще са за 523,6 млн. лв48. 
Това означава, че през 2007 г. нетните емисии на ДЦК на вътрешния 
пазар ще са положителни – за около 176 млн. лв. Т.е. с операциите 
си по управление на дълга на вътрешния пазар през 2007 г. прави-
телството няма „да освободи“ и да насочи към частния сектор на 
стопанството средства, които биха се превърнали в кредити и в 
инвестиции в корпоративни ценни книжа. Положителните нетни 
емисии на ДЦК за календарната година показват очакваното увели-
чение на дълга, предназначен за финансиране на бюджетния дефи-
цит. Считаме, че в бъдеще тенденцията на нарастването на дълга 
крие определени рискове за стопанството. Първо, те могат да се из-
разят в нарастване на разходите по обслужването му, и второ, ако в 
бъдеще наблюдаваме растеж на инвестициите на нерезиденти на 
този пазар – до създаване на предпоставки за влошаване на платеж-
ния баланс и съкращаване на валутните резерви в резултат на пога-
сяването му. 

В предишни наши изследвания анализирахме промените в об-
щата стойност и в структурата на инструментите на емитирания на 
вътрешния пазар държавен дълг в периода след въвеждането на па-
ричен съвет49. Тези промени систематизирахме по следния начин. 
Първо, след въвеждането на паричен съвет очакванията на инвести-
торите по отношение на бъдещата инфлация и лихвени проценти се 
променят и правителствата пристъпват към емисия на облигации с 
фиксирани купонни лихви, обратно на практиката преди 1997 г., кога-
то преобладаващата част от новите облигации са с купони, плаващи 
според стойностите на ОЛП. Второ, в периода след 1998 г. наблюда-
ваме увеличаване на среднопретегления срок на дълга. Стабилизи-
рането на финансовите пазари позволява на правителствата в пери-
ода след въвеждане на паричен съвет да използват книжа с продъл-
жителни срокове за финансиране на бюджетния дефицит – стигна се 
до емисия на облигации в евро например със срок 14 години и 11 ме-
сеца. Трето, в структурата на книжата, емитирани на вътрешния фи-
нансов пазар в годините преди паричния съвет, преобладават обли-
гациите за финансиране на структурната реформа, докато през пос-
ледните години техният дял е незначителен (вж. Табл. 1). Четвъртата 
тенденция намира израз в увеличаване на книжата в евро и намаля-
ване на тези в щатски долари. Бихме могли да формулираме извода, 
че през последните десет години правителствата са създавали усло-
вия за развитие на ефективен пазар на ДЦК, защото в периоди на 

                                                 
48 Вж. документа „Емисионна политика на Министерството на финансите през 2007 година“, 
публикуван на интернет сайта на МФ (www.minfin.bg) и данните за предстоящите погаше-
ния по ДЦК, емитирани на вътрешния пазар през 2007 г., на сайта на БНБ (www.bnb.bg). 
49 Атанасов, Н. Структура на емитирания на вътрешния пазар държавен дълг. – Във: Трети 
годишник на КИА. Пловдив: КИА, 2006, с. 47–63. 
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понижаване на лихвените проценти и на инфлационния темп инвес-
титорите търсят книжа с фиксирани купонни лихви и с по-
продължителни срокове до падежа. 

Практиката по емисия на безналични ДЦК у нас продължава 
да се усъвършенства, когато през 1996 г. е въведена системата на 
първичните дилъри, регламентират се водените регистри в БНБ за 
притежаваните от инвеститорите облигации и съкровищни бонове. 
През 1998 г. се регламентират аукционите за обратно изкупуване на 
ДЦК преди падеж, както и правилата по блокирането им. В края на 
1998 г. започва провеждането на аукциони за замяна на доларовите 
облигации, емитирани по реда на ЗУНК, срещу такива в евро със съ-
щия срок, но с купон, базиран на EURIBOR. Практиката по блокиране 
на ДЦК става задължителна за всички банки, които обслужват дър-
жавния бюджет след 2001 г. Блокирането става по сметката, в която 
се отчитат книжата в БНБ, като се учредява специален залог в полза 
на Министерството на финансите. Размерът на залога е равен на ос-
татъка от бюджетни средства в съответната търговска банка в края 
на предходния ден. Актуализирането му става ежедневно по искане 
на съответната търговска банка, отправяно към БНБ. 

През 2003 г. е увеличен максималният брой на състезателните 
поръчки, с които може да участва един първичен дилър, от десет на 
тридесет50. Увеличението дава възможност на първичните дилъри да 
посредничат на по-широк кръг от участници – финансови институции 
– непървични дилъри, фирми и домакинства. На първичния пазар се 
конкурират повече инвеститори, което е предпоставка за формиране 
на пазарна цена на емитирания дълг. Увеличаването на горната гра-
ница на поръчките за участие на един първичен дилър в аукционите 
отговаря на нуждите на националния финансов пазар, защото в пър-
вите години от новия век кръгът от инвеститори, които търсят дър-
жавни ценни книжа, нараства. От тази промяна могат да се очакват и 
благоприятни последици за правителството, защото предлаганите на 
аукционите количества нови книжа се разпределя между повече 
участници при по-висока конкуренция. Възможно е и подобряване на 
степента на ефективност на пазара на държавен дълг. 

В края на 2004 г. биват въведени твърди ограничения относно 
придобитите със състезателни поръчки от един първичен дилър мак-
симални количества книжа в рамките на един аукцион. Максималните 
дялове са три: 15 % – за краткосрочните; 35 % – за средносрочните, 
и 50 % – за дългосрочните книжа51. Тези ограничения възпрепятстват 
концентрацията на книжа в портфейлите на най-големите инвестито-

                                                 
50 Вж. Наредба № 5 за условията и реда за придобиване, изплащане и търговия с държав-
ни ценни книжа. Издадена от министъра на финансите и управителя на БНБ, чл. 6, ал. 5, 
ДВ, бр. 119, от 27.12.02; изм. и доп. в ДВ, бр. 67, 2003 г. 
51 Вж. същата наредба, чл. 5, ал. 3; изм. и доп. в ДВ, бр. 101 от 2004 г.  
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ри. Това смекчава недостатъците на аукциона с множествена цена и 
благоприятства развитието на ефективен пазар на държавни ценни 
книжа.  

Друга промяна на първичния пазар се отнася до дяловете на 
състезателните и несъстезателните поръчки, чрез които може да бъ-
де осъществена една емисия. Регламентира се твърдо съотношение 
95/5 на сто състезателни към несъстезателни поръчки. Дава се отно-
сително по-голям превес на класирането със състезателни поръч-
ки52. Отчитаме големия превес на състезателните поръчки като на-
пълно нормален, тъй като самата природа на аукциона предполага 
наддаване, в резултат на което емитентът би извлякъл най-голяма 
изгода (респ. за случая с държавния дълг – най-добрата негова це-
на). С това обаче се възпрепятства участието на онези инвеститори, 
които не могат да подготвят самостоятелно печеливши състезателни 
поръчки. Трябва да поясним, че кръгът на тези инвеститори не е ни-
как малък. Това са фирмите и домакинствата, а така също и финан-
совите институции – непървични дилъри (застрахователните и пен-
сионноосигурителните дружества и почти всички инвестиционни пос-
редници, които не са банки). 

През 2004 г. БНБ въвежда автоматизирана система за прие-
мане на заявки за участие в аукционите на държавни ценни книжа. 
Тя позволява на първичните дилъри да подготвят своите заявки за 
участие на аукционите по алтернативен начин. Системата е интер-
нет базирана и отговаря на съвременните изисквания за сигурност. 

На настоящия етап националният пазар на държавен дълг ос-
тава изцяло извънборсов. Причините според нас могат да се търсят в 
нормативната уредба. Правилникът на „Българска фондова борса – 
София“ АД допуска създаването на първичен пазар на ДЦК като част 
от първичния пазар на борсата53. На него могат да участват само 
първичните дилъри. Те могат да правят своите поръчки на аукциони-
те в БНБ чрез системата на борсата. Това е възможно след промени 
в Наредба № 5. Такива промени обаче не са правени до настоящия 
момент. Ето защо първичните дилъри – членове на борсата, не 
участват на първичния пазар на ДЦК чрез борсовата система. 
При възможност за такова участие борсата се задължава да публи-
кува в своя бюлетин резултатите от всеки първичен аукцион. При ор-
ганизиране на първичен пазар на фондовата борса правилата по 
оформянето, разглеждането и класирането на поръчките стават по 
реда на цитираната наредба. 

Отличителна черта на националния пазар на държавен дълг е 
незначителното участие на фирмите и домакинствата. Фирмите 

                                                 
52 Според старите правила относителният дял на емитираните книжа чрез несъстезателни 
поръчки можеше да достигне 30 на сто в рамките на един аукцион. 
53 Вж. Правилник на „Българска фондова борса – София“ АД, Приложение № 5, чл.1, ал.1. 
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могат да купуват книжа от вторичния пазар или чрез заявки за учас-
тие на аукционите в БНБ за новите емисии. И в двата случая не мо-
жем да говорим за интерес на фирмите. Фактите го сочат красноре-
чиво – с несъстезателни поръчки се емитират едва няколко процента 
от книжата в деня на аукционите (в случая обаче трябва да се има 
предвид, че в тези няколко процента могат да фигурират и поръчки 
на финансови институции – непървични дилъри). Притежаваните от 
физическите лица спестовни облигации са доста под 1 % от емити-
рания на вътрешния пазар държавен дълг (вж. Табл. 1). Причините за 
тази тенденция могат да бъдат търсени в много посоки, но най-
малкото, че на настоящия етап са налице по-доходоносни алтерна-
тиви при относително ниско равнище на риск, които са и по-
популярни от спестовните облигации, и по-леснодостъпни. Имаме 
предвид инвестиционните продукти на търговските банки и инвести-
ционните фондове. Тук е необходимо да отбележим, че има страни 
със силноразвити капиталови пазари (като САЩ например), които, за 
да привлекат повече персонални инвеститори, емитират спестовни 
облигации с лихвен купон, обвързан по определен начин с инфлаци-
онния темп. 

Основни участници на пазарите на държавен дълг у нас на се-
гашния етап са търговските банки и пенсионните фондове. Търговс-
ките банки купуват ДЦК главно по две причини: първата е за нуждата 
от управление на лихвените маржове и рентабилността, а втората – 
за да отговорят на нормативните изисквания за капиталова адекват-
ност и ликвидност. Пенсионните фондове се оформиха като един от 
главните инвеститори на този пазар основно по-две причини: да под-
държат високо качество на своите активи и отново по силата на нор-
мативната уредба. Някои от последните законодателни промени през 
февруари 2006 г. позволиха на пенсионните фондове да съкратят 
портфейла от съкровищни облигации и бонове. Промените имаха 
либерален характер по отношение на инвестиционния режим на пен-
сионните фондове, като изискването за формиране на портфейл от 
ДЦК и депозити в търговски банки в размер най-малко на 50 % от ак-
тивите отпадна. Възползвайки се от промяната, фондовете рязко 
съкратиха сумата на притежаваните съкровищни бонове и облигации 
(вж. Табл. 2). 
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Таблица 2 
Абсолютна стойност и относителен дял спрямо общите активи 

на портфейла от ДЦК на пенсионните фондове 
 

Към 31.03.2006 г. Към 31.12.2006 г. Към 30.06.2007 г.  
Сума, 
хил.лв. 

Относи- 
телен 
дял, % 

Сума, 
хил.лв. 

Относи- 
телен 
дял, % 

Сума, 
хил.лв. 

Относи- 
телен 
дял, % 

Доброволни 
пенсионни фон-

дове 

 
185 851 

 
44,2 

 
103 218 

 
21,6 

 
80 952 

 
14,9 

Професионални 
пенсионни фон-

дове 

 
131 567 

 
50,7 

 
101 427 

 
33,1 

 
87 128 

 
25,2 

Универсални 
пенсионни фон-

дове 

 
239 705 

 
50,5 

 
215 295 

 
32,2 

 
232 635 

 
26,1 

Общо за всички 
фондове 

 
557 123 

 
48,6 

 
419 940 

 
29,8 

 
400 715 

 
23,6 

 
Таблицата е съставена от автора по данни от www.fsc.bg. 

 
Наблюдава се и значително намаляване на техния относителен 

дял в общите активи от 48,6 % на 23,6 %. Процесът на „бягство“ от 
пазара на ДЦК от страна на пенсионните фондове е съпроводен с 
нарастване на инвестициите на последните в корпоративни ценни 
книжа – акции, корпоративни, общински и ипотечни облигации54. Из-
водът е, че с дейността си пенсионните фондове насочват част от 
средствата на осигурените лица от пазара на съкровищни облигации 
и бонове към този на акции и облигации, издадени от частни предп-
риятия и търговски банки. С това на практика се стимулира растежът 
на инвестициите в частното стопанство и се намалява „изтласкващи-
ят“ ефект на държавното заемане. Инвестициите в акции и облигации 
носят по-висок доход, но трябва да се има предвид фактът, че така 
се излагат на по-висок риск самите фондове, а чрез тях и осигурени-
те лица.  

Друга отличителна черта на пазара на съкровищни бонове и 
облигации в България на сегашния етап е липсата на интерес от 
страна на инвестиционните фондове (инвестиционните дружества и 
договорните фондове). След 2003 г. броят на инвестиционни фондо-
ве у нас расте скокообразно. Една част от тях, предлагащите балан-
сиран и умерен растеж, формират и управляват портфейл от дър-
                                                 
54 Делът спрямо общите активи на ценните книжа, емитирани от частното стопанство, e 
45,6 % средно за всички фондове, докато например в края на 2004 г. той е 30 %. 
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жавни ценни книжа. Необходимо е да отбележим, че делът на дър-
жаните от инвестиционните фондове ДЦК спрямо общите им активи 
не е висок. Към средата на 2007 г. тези инвеститори притежават ДЦК 
на стойност 5,7 млн. лв., което е само около 1,01 % от всичките им 
активи. Тенденцията през последните една-две години бе към нама-
ляване и на абсолютната стойност, и на дела на този порт-
фейл55. Появата на инвестиционните фондове все пак е довело до 
определено повишение на ликвидността на пазара на ДЦК през пос-
ледните години, но участието им е незначително. Нещо повече – все 
още липсват колективни инвестиционни схеми, чиято специализация 
се изразява само в операции на пазара на държавен дълг – практика, 
добре позната в страните с високоразвити капиталови пазари.  

От изнесените данни за структурните промени в активите на 
инвестиционните и пенсионните фондове стигаме до извода, че през 
последните няколко години се наблюдава едно своеобразно бягство 
на капитали от пазара на ДЦК и насочването им към инвестиции 
в корпоративни книжа, осигуряващи по-висок доход, но при по-
високо равнище на риск.  

Случаят с търговските банки – най-големите участници на па-
зара на ДЦК, е близък до този на фондовете. В периода след въвеж-
дане на паричен съвет делът на държаните книжа е сравнително ви-
сок, като през последните години бележи непрекъснат спад. Еднов-
ременно с това виждаме едно повишаване на неговата абсолютна 
стойност. Общата сума на активите на банковата система обаче рас-
те много по-бързо, което кара относителното тегло на книжата да на-
малява. Нарастването на стойността на книжата, купени от търговс-
ките банки, се дължи на няколко причини. Първата е постепенното 
повишаване на дълга, емитиран на вътрешния финансов пазар. Вто-
рата произтича от първата – увеличава се средният срок на дълга 
през периода след въвеждане на паричен съвет. Трето, наличието на 
корпоративни книжа с добри инвестиционни характеристики, които 
конкурират успешно държавните ценни книжа, т.е. предлагат по-
висока доходност при относително ниско равнище на риск. Такива 
книжа са банковите облигации, в т.ч. и ипотечните, общинските и 
корпоративните облигации, чийто пазар през последните години на-
раства скокообразно. 

Анализът на структурата на банковите активи за периода след 
въвеждането на паричен съвет сочи, че и под влияние на тяхната 
дейност капитали от пазара на ДЦК са се насочили към кредити на 
частното стопанство, защото на един лев инвестиции на банките в 
ценни книжа половин година след въвеждането на паричен съвет са 
се падали 1,3 лв. кредити на нефинансови предприятия, а седем го-

                                                 
55 Вж. на страницата „Статистика“ на интернет сайта на КФН – www.fsc.bg 
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дини по-късно – 4,3 лв. Ако делът на портфейла от ценни книжа е 
около 22 % от общата стойност на активите на банковата система 
към края на 1998 г., то в края на 2006 г. той е само 12,7 %. Очевидно, 
в резултат на свиването на новите емисии на ценни книжа на вът-
решния пазар и намаляването на задълженията по облигациите по 
външния дълг се освобождават средства, които банките използват за 
отпускане на кредити на фирмите и домакинствата, както и за покуп-
ка на корпоративни ценни книжа. Този факт ни позволява да форму-
лираме извода, че дълговата политика на правителствата в пе-
риода след въвеждане на паричен съвет не е оказвала „изтласк-
ващ“ ефект по отношение на частните инвестиции. 

В управлението на външния дълг след 1989 г. можем да отк-
роим няколко важни момента. Първият е редукцията на дълга и него-
вата конверсия в брейди облигации през 1994 г., което може да се 
каже, че беше началото на разрешаването на проблема с дълговата 
криза. Вторият важен момент са замените на брейди облигации с но-
ви, с фиксирани купонни лихви – евро- и глобални облигации, през 
2002 г. (характера и целите на тези операции вече разгледахме по-
горе). Третият момент е обратното изкупуване на облигациите с отс-
тъпка. В резултат на плащанията по брейди книжата (погашенията по 
техния номинал започнаха през 2002 г.) и операциите по тяхната за-
мяна и обратно изкупуване задълженията по емитираните на външ-
ните пазари книжа спаднаха от 5381 млн. щат. долара през 1994 г. на 
2050,2 млн. евро в края на 2006 г.56. Проблемни години в обслужва-
нето на книжата, емитирани зад граница, могат да се окажат 2013 и 
2015, когато настъпват падежите на евро- и глобалните облигации. 
Тогава натоварването на държавния бюджет и на платежния баланс 
ще е значително, защото повече от половината от горната сума ще 
трябва да бъде платена на чуждите инвеститори, притежаващи този 
дълг, като техният дял няма да бъде малък. 

Всъщност къде е нашата страна според най-често използвания 
измерител на степента на задлъжнялост на публичния сектор – бру-
тен държавен дълг/БВБ? Сравнението според нас трябва да бъде 
направено, първо, със страните от Централна и Източна Европа, и 
второ, със старите страни – членки в Съюза (вж. Табл. 3). С най-
добро съотношение дълг/БВП в ЕС са Прибалтийските републики – 
Естония (4,1 %), Латвия (10 %) и Литва (18 %), а така също Румъния 
(12,4 %). Страните от Централна Европа са относително по-
задлъжнели. С най-лоши показатели е Унгария. Степента на задлъж-
нялост на тази страна през последните години неизменно расте и 
към края на 2006 г. достига 66 % от БВП. През последните години 
нараства публичният дълг и на Полша, достигайки 47,8 % от БВП. 
                                                 
56 Което се равнява на 2705,7 млн. щат. долара по курса на еврото спрямо щатския долар 
към 31.12.2006 г. 
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Останалите страни от същия регион са с по-добри индикатори за 
задлъжнялост – около 30 %. Оказва се, че някои от най-
задлъжнелите страни в Съюза са тези, които членуват в еврозоната 
и са сред най-силноразвитите и с най-висок жизнен стандарт. Това се 
отнася за Франция, Германия, Италия, Белгия, Португалия, Австрия и 
Гърция, за които наблюдаваното съотношение е над 60 %. За Ита-
лия, Белгия и Гърция то дори е над 100 %. Останалите стари членки 
на ЕС са с по-добри показатели, като се колебаят между 24,9 % за 
Ирландия и 48,7 % за Холандия. 

Таблица 3 
Относителен дял на брутния държавен дълг 

спрямо БВП на страните от ЕС 
 

Страна 1997 г. (%) 2006 г. (%) 
ЕС (27-те страни) – 61,7 
EU (15-те страни) 71 63,3 

Белгия 124,8 89,1 
България 105,1 22,8 
Чехия 12,2 30,4 
Дания 65,7 30,2 

Германия 61 67,9 
Естония 6,4 4,1 
Ирландия 64,5 24,9 
Гърция 108,2 104,6 
Испания 66,6 39,9 
Франция 59,3 63,9 
Италия 120,5 106,8 
Кипър – 65,3 
Латвия – 10 
Литва 15,2 18,2 

Люксембург 6,8 6,8 
Унгария 64,2 66 
Малта 51,5 66,5 

Холандия 69,9 48,7 
Австрия 63,8 62,2 
Полша 44 47,8 

Португалия 59,1 64,7 
Румъния 16,5 12,4 
Словения – 27,8 
Словакия 33,1 30,7 
Финландия 54,1 39,1 
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Швеция 70,6 46,9 
Великобритания 50,8 43,5 

 
Източник: http://epp.eurostat.ec.europa.eu. 

 
Интересен е фактът, че от групата на старите страни – членки в 

Съюза, са твърде малко тези, които през последите 10 години са по-
ложили усилия за намаляне на дълговото си бреме. В по-голяма част 
от случаите равнището на задлъжнялост през последните 10 години 
остава относително постоянно; ако има намаление или увеличение, 
то не е драматично, както е за някои от новите членки. В това отно-
шение случаят с България е най-показателен – отношението на дъл-
га към БВП през 1997 г. е в размер на 105,1 % и е сведено до 22,8 % 
през 2006 г. Никоя друга страна от Съюза в рамките на посочения 
период не е изпитвала толкова сериозна дългова и валутна криза ка-
то България, респ. не ù се е налагало да понася в действителност 
цялата тежест на дълга, която у нас рефлектира в хиперинфлация и 
огромна стагнация на реалния сектор. Този факт свидетелства и за 
огромната цена, която плаща страната ни, преодолявайки в процеса 
на преход дълговите си проблеми. 

От така представените данни става ясно, че степента на 
задлъжнялост на публичния сектор у нас е сведена до равнище, дос-
та по-ниско от средното за Съюза, което е близо 62 %. Необходимо е 
да отбележим, че за постигане на това съотношение главна роля 
изиграха централните правителства, които през последните 10 годи-
ни предлагаха на законодателя да гласува бюджети с нисък дефицит, 
т.е. провеждаха последователно рестриктивна фискална политика. 
Нещо повече – върху потенциалното нарастване на задълженията на 
общините са поставени сериозни ограничения, а фондовете на за-
дължителното обществено осигуряване не могат да получават заеми 
от частните пазари. В резултат на това в структурата на консолиди-
рания държавен дълг общинските заеми и задължения, както и тези 
на социалното осигуряване са неимоверно малки. 

 
Заключение 
 
В периода след въвеждането на паричния съвет и до приема-

нето на страната ни за член на ЕС проблемите с дълга (вътрешния и 
външния) изглеждат до голяма степен преодолени. Новите дългови 
показатели на България са много по-добри. Все още обаче задълже-
нията към нерезиденти са високи. В тази връзка е необходимо да 
припомним, че, макар да бяха изплатени предсрочно през април 2007 
г. заемите към МВФ, задълженията към различни МФО и чужди пра-
вителства са високи – приблизително толкова, колкото са задълже-
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нията по емитираните зад граница облигации. Квотата (относителни-
ят дял) на всички публични дългове към БВП на страната ни към края 
на 2006 г. на фона на другите страни от ЕС е сравнително ниска. 

Очевидно дискусиите и споровете относно управлението на 
държавната задлъжнялост ще отстъпят на заден план след пробле-
мите, които би могъл да породи отрицателният търговски баланс на 
страната. В тази връзка през последните няколко години бяха често 
коментирани промените в Наредбата на БНБ за задължителните ми-
нимални резерви (ЗМР). Наскоро бяха въведени т.нар. „допълнител-
ни ЗМР“, а през тази година основният им размер бе увеличен от 8 % 
на 12 %. Относно ефективността на тази мярка57 ще може да се го-
вори в бъдеще. Засега обаче очакванията сред банковите среди не 
са към чувствително повишаване на лихвите по кредитите. В тази 
връзка се изтъкват две основни причини – голямата конкуренция 
между търговските банки на кредитния пазар и възможността някои 
от тях да увеличат таксите по обслужване на заемите вместо лихве-
ните проценти. По-задълбоченото разглеждане на този проблем оба-
че е предмет според нас на отделно изследване, което да обхване 
развитието на частния кредит и връзките му с платежния баланс на 
страната. Но и не само, управлението на публичния дълг в условията 
на свободно движение на капитали също има пряка връзка със със-
тоянието на платежния баланс и равнището на валутните резерви, а 
оттам и с паричното предлагане и равнището на лихвените проценти. 
В тези условия според нас проблематиката по управлението на дълга 
ще се усложни, освен, разбира се, ако самият той не бъде изплатен 
изцяло един ден. 

От теоретична гледна точка посочените данни ни навеждат на 
мисълта, че съвременните либерални възгледи за развитието на на-
ционалното стопанство допускат определена степен на държавна 
задлъжнялост, респ. с това и опредена намеса на държавата в част-
ност на фиска на финансовите пазари. От направения анализ се на-
лага и изводът, че в съвременните условия на все по-либерални и 
глобализиращи се пазари държавата ще притежава инструментариу-
ма на дълга за управление на макроикономическите баланси. Явно 
че фактите от настоящата действителност в страните от ЕС относно 
участието на държавата на финансовите пазари доближават неоли-
бералните възгледи до тези на кейнсианците. 

                                                 
57 Всъщност това е единственият инструмент на парично-кредитната политика на БНБ в 
условията на паричен съвет.  
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ФИНАНСИРАНЕ НА ИНВЕСТИЦИИТЕ НА МЕСТНО НИВО 
В БЪЛГАРИЯ – СЪСТОЯНИЕ И ПРОБЛЕМИ 

 
доц. д-р Пресияна Ненкова 

 
Увод 
 
Реформата на местните финанси в България продължава вече 

15 години, като задълбочаването на процеса на децентрализация и 
очертаването на неговите приоритети стартира през 2002 г. с приета-
та от правителството Концепция за фискалната децентрализация и 
Програма за нейното реализиране. Предприетите действия и осъщес-
твените законодателни промени са насочени преди всичко към изяс-
няване на общинските отговорности и определяне на източниците за 
тяхното финансиране, постигане на по-голяма прозрачност в бюджет-
ните взаимоотношения между централната и местната власт, както и 
предоставянето на по-висока финансова самостоятелност на пос-
ледната. По отношение на общинските инвестиции обаче няма пос-
ледователна и ясна политика. Липсата на правила при определяне на 
целевата субсидия за капиталови разходи и нейното разпределяне 
между общините, както и недостатъчните собствени финансови ре-
сурси са само една от причините за ниските равнища на средствата, 
влагани в поддръжката и изграждането на общинската инфраструкту-
ра. За да се избегнат бъдещи проблеми и за да се посрещнат предиз-
викателствата, свързани с усвояване на значителните ресурси, отпус-
кани по линия на структурните и кохезионния фонд, са необходими 
промени в системата за финансиране на общинските инвестиции в 
съответствие с философията на фискалната децентрализация. 

В настоящата разработка се прави опит да се оцени механиз-
мът на определяне и разпределяне на капиталовите трансфери за 
общините в България от гледна точка на постигането на ефективност 
и справедливост. Основният акцент се поставя върху проблемите, 
съпътстващи процеса на инвестиране на местно ниво. Препоръките и 
формулираните варианти за бъдещи действия не само засягат суб-
сидиите, предоставяни от централната власт, но и систематизират 
възможностите за осигуряване на адекватни приходи с инвестицион-
на насоченост за местната власт. 

 
Анализ на общинските инвестиции (1998–2006 г.) 
 
Основна предпоставка за местното икономическо развитие и 

доставянето на качествени публични услуги е изграждането, поддър-
жането и разширяването на общинската инфраструктура. Един от 
сериозните проблеми, пред който е изправена местната власт в Бъл-
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гария, е реализирането на мащабни инвестиционни проекти. Инвес-
тиционните разходи на местно ниво се третират като такива с ниска 
приоритетност, изразяваща се в подценяване на тяхната величина и 
извършването им при наличие на средства след покриване на пот-
ребностите от текущ характер при изпълнение на общинския бюджет. 
В следващата таблица е представена динамиката на общинските ин-
вестиции и съвкупните общински разходи за периода 1998–2006 г.1. 

 
Таблица 1 

 

 

година 1998 г. 1999 г. 2000 г. 2001 г. 2002 г. 2003 г. 2004 г. 2005 г. 2006 г. 
Дял на 
общинските 
разходи в 
БВП 

8.04  % 8.88  % 8.14  % 7.14  % 7.33  % 6.51  % 6.14  % 6.42  % 7.03  % 

Дял на 
инвестици-
ите в об-
щинските 
бюджетни 
разходи 

12.7  % 9.3  % 7.9  % 6.5  % 8.6  % 11.0  % 11.0  % 18  % 21  % 

Дял на 
общинските 
инвестиции 
в общите 
публични 
инвестиции 

35.1  % 23.2  % 15.6  % 10  % 16  % 17.7  % 16.9  % 22.9  % 29.7  % 

Обобщената информация в таблицата показва трайна тенден-
ция на намаляване на общинските разходи от 1999 г. и централизи-
ране на доставянето на публичните услуги. Това се дължи преди 
всичко на отпадане на разходни отговорности за общините в област-
та на здравеопазването и социалното подпомагане. Делът на общин-
ските разходи в БВП продължава да намалява и през 2004 г. поради 
изключване от делегираните дейности на общинските болници, които 
няма да бъдат финансирани от местните бюджети, освен със собст-
вени средства по решение на общинските съвети. От 2005 г. се забе-
лязва нарастване на общинските разходи. Една част от този ръст се 
дължи на измененията в счетоводното отчитане на допълнителните 
средства, които се предоставят на общините под условие от цент-
ралния бюджет, – те вече се отчитат като разходи по функции и па-

                                                           
1 Ползвани са данни от доклад за анализ и оценка на изпълнението на общинските бюдже-
ти за 2003 г. по програма на Инициатива Местно Самоуправление (www.lgi-bg.org) и отче-
тите за изпълнение на държавния бюджет (www.minfin.bg). 
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раграфи на ЕБК, а друга – на значителното увеличаване на размера 
на собствените приходи на общините. 

През периода 1998–2006 г. инвестициите на местно ниво в Бъл-
гария се характеризират с нисък дял в общите публични инвестиции 
в сравнение с този показател в страните от ЕС2, надхвърлящ 50  %. 
В динамиката на общинските инвестиции се наблюдава непрекъснат 
спад на общинските инвестиционни разходи, с най-ниски равнища 
през 2001 г. За периода 1998–2001 г. капиталовложенията на местно 
ниво като дял от размера на общите инвестиции, предприети в пуб-
личния сектор, са спаднали с 25  %. Въпреки че от 2002 г. общински-
те инвестиционни разходи бавно се увеличават, едва през 2005 г. те 
достигат 18 % от общинските бюджети при средни нива на общински-
те инвестиции над 20 %, както показва международната практика. 

Причините за ниските равнища на капиталовложения в общи-
ните са много и различни. Една от тях е трайното несъответствие 
между отговорностите на общините и финансовата им обезпеченост. 
Доколкото правната рамка, разпределяща отговорностите между 
централната и местната власт до 2003 г. не е ясна, се наблюдават 
ситуации, в които общините финансират, а не могат да управляват и 
контролират начина на изразходване на средствата. 

Допълнителни проблеми поражда и продължителният процес 
на разделяне на собствеността на държавна и общинска. Основна 
предпоставка за осигуряване на ефективна икономическа самостоя-
телност на общините е правото им да притежават своя собственост, 
важна част от която представляват обектите на социалната и техни-
ческата инфраструктура. Все още в някои общини типични местни 
дейности като услугите по водоснабдяване и канализация например 
се доставят от държавни дружества. Свързаните с тях инфраструк-
турни обекти са включени в имуществото на съответното дружество, 
вместо да бъдат собственост на общината, на чиято територия се 
намират. Държавата няма стимули да управлява ефективно собстве-
ността и да инвестира в технически съоръжения, свързани с нуждите 
на дадена местна териториална общност. В същото време и местна-
та власт не инвестира в тях, тъй като те не са общинска собственост. 

Сериозни трудности при осъществяване на местните инвестиции 
причинява и неясният механизъм за определяне на целевите субсидии 
за капиталови разходи на общините. Освен това съществува законово 
регламентирана възможност целевите субсидии от републиканския бю-
джет да се трансформират в общи субсидии и да се използват за фи-
нансиране на текущи разходи. Липсата на специални раздели за инвес-
тиции в структурата на общинските бюджети и невъзможността да се 

                                                           
2 „Финансиране на общинската инфраструктура“ – зам.-министър на регионалното развитие 
и благоустройство Д. Михалевски; форум Местно самоуправление/програма Инициатива 
местно самоуправление на USAID, www.flgr.bg. 
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прехвърлят бюджетни приходи от една в друга финансова година, както 
и отсъствието на точна регламентация на собственото участие на об-
щините във финансирането на местните инвестиционни обекти не дава 
възможност на общините да планират и осъществяват дългосрочни ин-
вестиционни програми. Не бива да се пренебрегва и ниската степен на 
самостоятелност на местната власт по отношение на собствените ù 
приходоизточници. Делът на собствените приходи на общините в Бъл-
гария с висока степен на местна финансова самостоятелност (към тях 
се отнасят изключително неданъчните приходи) са 13,8 % в сравнение с 
25 % средна тежест на собствените приходи за страните от Централна и 
Източна Европа. Това означава, че централната власт контролира по-
вече от 80 % от общинските бюджетни приходи, без да носи отговорност 
пред местното население за количеството и качеството на оказваните 
публични услуги3. Местната власт в България не разполага с данъчна 
автономия и не може да влияе върху приходите от местните данъци, а 
достъпът ù до капиталовите пазари е твърде ограничен. 

Всичко това заедно с възможностите за ежегодна промяна в 
методиката за определяне на субсидиите има за резултат дългого-
дишно наличие на хронични структурни дефицити в общинските бю-
джети и неразплатени разходи. Въпреки предприеманите мерки за 
преодоляване на бюджетните дефицити те основно се концентрират 
върху намаляването на неразплатените разходи. Недостигът на фи-
нансови средства принуждава местната власт да насочва изключи-
телно голяма част от средствата в общинските бюджети към финан-
сиране на текущи дейности. Така през последните години преобла-
даващата част от общинските разходи са с текущ характер и се разп-
лащат с предимство. По-ниската приоритетност на инвестиционните 
разходи се изразява в преоценяване на тяхната величина и осъщес-
твяването им при наличие на средства след разплащане на текущите 
разходи в общинските бюджети. 

Краят на 2001 г. бележи началото на нов етап в системата на 
местните финанси в България, насочен към реализиране на принци-
пите на фискална децентрализация. Подписано е споразумение за 
сътрудничество между Националното сдружение на общините в 
РБългария и Министерския съвет, с което и двете страни поемат ан-
гажименти за децентрализация и повишаване на финансовата са-
мостоятелност на общините. С приемането на Концепцията за фи-
нансова децентрализация и Програма за нейното реализиране през 
2002 г. реално стартира реформата в системата на местните финан-
си. Тя е съпроводена с множество изменения в нормативната база 

                                                           
3 Ненкова, Пресияна. Приходна част на общинските бюджети: постигане на устойчиво ико-
номическо развитие на местно ниво. – Във: Материали от конференция на тема: „Фискал-
ната децентрализация в България – за по-голяма самостоятелност на местните власти“, 
ЦИР и LGI/OSI, с. 27. 
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като тези в Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ), Закона за об-
щинските бюджети (ЗОБ), Закона за регионалното развитие (ЗРР), 
приемането на Закон за общинския дълг (ЗОД). 

Една от най-важните промени, осъществени в процеса на де-
централизация с Решение № 612 на МС от 2002 г., е разделянето на 
публичните услуги, финансирани от общинските бюджети, в две гру-
пи, като целта е ясно да се регламентират източниците за тяхното 
финансиране. Делегираните от държавата дейности основно в сфе-
рата на здравеопазването, образованието, културата и социалното 
подпомагане се финансират чрез преотстъпените приходи от данъ-
ците по ЗОДФЛ. Оперативните разходи се остойностяват ежегодно 
по стандарти, които включват броя на персонала, заплатите, осигу-
ровките и издръжката. Ако приходите от индивидуалните подоходни 
данъци за дадена община са по-малки по размер от разходите за де-
легираните от държавата дейности, тя получава допълваща субси-
дия до размера на разликата. Местните дейности като транспорт, 
чистота, озеленяване, пътища, улично осветление и т.н. се финанси-
рат до размера на собствените приходи на общините и изравнителна 
субсидия, без ограничения при тяхното разходване. 

Разделянето на дейностите на общински и държавни обаче не 
е безпроблемно и донякъде оставя на заден план основната цел на 
един такъв процес, а именно подобряване на качеството на публич-
ните услуги. Резултатите се изразяват преди всичко в това, че общи-
ните са освободени от дейности, за осъществяването на които не 
разполагат с достатъчно финансов ресурс. От друга страна се гаран-
тира финансова осигуреност при доставянето на услуги, за които по 
принцип би следвало да се осигури равен достъп, без значение на 
територията на коя община живеят потребителите. 

Инвестиционните разходи не се отнасят към нито една от двете 
посочени по-горе групи. Капиталовите разходи са общи и се финан-
сират с целева субсидия както за общински, така и за делегирани 
дейности. Общините могат да извършват капиталови разходи в раз-
мер над предоставяната целева субсидия, ако източник за финанси-
рането са средства от местни данъци и такси, други неданъчни при-
ходи, обща изравнителна субсидия и други средства, определени със 
закон. Съгласно с измененията в Закона за общинските бюджети (ДВ, 
бр. 107/2003 г.) в разходната част на бюджета на общината общинс-
кият съвет определя бюджетни кредити за финансиране на текущи и 
капиталови разходи. По този начин капиталовите разходи е необхо-
димо да съответстват на допустимите по закон източници за тяхното 
финансиране и инвестиционната политика на общината. 

Във всеки инвестиционен процес най-важният въпрос засяга 
финансовите ресурси. Когато се говори за инвестиране на местно ни-
во, на първо място се появява най-евтиният източник – държавните 
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субсидии. След това се нареждат общинските собствени приходи, и 
най-вече тези от продажба на недвижима собственост, другите собст-
вени приходи, заемните средства и чуждестранните помощи (ИСПА, 
ФАР, САПАРД, Социален инвестиционен фонд на Световната банка). 
Както показват данните в следващата таблица, до 2002 г. общините 
разчитат предимно на субсидии, за да финансират своите капитални 
инвестиции, и в много по-ниска степен – на собствените си приходи. 

 
Таблица 3 

 
 1998 г. 1999 г. 2000 г. 2001 г. 2002 г. 2003 г. 2004 г. 2005 г. 2006 г. 
Дял на СКР* във 
финансирането 
на общинските 
инвестиции 

59.8 % 43.3 % 46.3 % 60.1 % 71.1 % 48.3 % 45.45 % 27.2 % 29.5 % 

Дял на СКР в 
общинските бю-
джетни приходи 

4.1 % 4.0 % 3.6 % 3.9 % 6.3 % 5.1 % 4.8 % 4.5 % 5.9 % 

 
*СКР – субсидия за капиталови разходи 
 
През 2003 г. се наблюдава рязко намаляване на дела на субси-

дията за капиталови разходи във финансирането на общинските ин-
вестиции, като започва да нараства тежестта на собствените прихо-
ди. Увеличаващата се значимост на собствените приходи във фи-
нансирането на инвестиционните разходи се дължи на нарасналите 
възможности на общините да управляват ефективно приходите от 
местните такси и цени на услугите, ставките на които те определят 
самостоятелно. Тази положителна тенденция в структурата на об-
щинските бюджетни приходи е една важна и значима стъпка в проце-
са на фискална децентрализация у нас. Въпреки това съотношението 
собствени приходи–преотстъпени от държавата средства все още е 
далеч от оптималното. Фискалната децентрализация изисква дава-
нето на правомощия на общините да генерират приходи, с които да 
осигуряват местните решения по отношение на количеството, качес-
твото и вида на тези публични услуги, които се предоставят от мест-
ната власт. Това означава общините да разполагат с истински собст-
вени приходи, чиито равнища определят те, а не централната власт. 
В същото време през 2006 г. се наблюдава и ръст на местните да-
нъчни приходи. Спирането на негативната тенденция от предходните 
години се дължи на актуализацията на данъчните оценки на недви-
жимите имоти и повишената събираемост на местните данъци. По-
ложителният ефект от нарастването на местните приходи върху об-
щинските инвестиции може да бъде изведен и от анализа на общинс-
ките разходи по икономически елементи. Данните в Таблица 4 показ-
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ват най-висок прираст на инвестиционните разходи – с 44 % през 
2005 г. и с 43 % през 2006 г. 

Таблица 4 
 

Структура в  % Равнище в млн. лв.  
Разходи 2003 2004 2005 2006 2003 2004 2005 2006 
Трудови разходи 44 45 40 35 960.5 1050.3 1076.2 1162.1 
Издръжка и др.  45 44 42 44 978.3 1015.2 1135.5 1432.9 
Капиталови разходи 11 11 18 21 240.5 267.3 482.6 688.4 
Общо 100 100 100 100 2179.3 2332.8 2694.3 3283.3 

 
Други източници на средства за капитални инвестиции са евро-

пейски фондове и програми и заемните средства. Делът на заемните 
средства в бюджетните приходи на общините в България е наистина 
незначителен – за 2003 г. например той достига едва 1,6 % от общин-
ските бюджетни приходи4. Слабото присъствие на заемните средства 
в общинските бюджети се дължи преди всичко на две причини. Една-
та причина е ниският дял на собствените местни приходи, с които да 
се гарантира способността за погасяване на дълга – малко са общи-
ните, чиито бюджети надеждно генерират оперативните излишъци, 
нужни за обслужването на дълга. Основните възможности за финан-
сиране на общински инфраструктурни обекти са вътрешна облигаци-
онна емисия, еврооблигационна емисия и банков кредит. Еврообли-
гационната емисия например е един твърде скъп инструмент и не-
подходящ за голяма част от българските общини. Втората се отнася 
до липсата на изработени стандарти за практиката на кредитиране на 
общините5. Въпреки че много от проектите за финансиране, предста-
вени от общините, са добре изготвени технически, не се представят и 
комплектоват по начин, който да помага за кредитния анализ, напри-
мер като анализ на изпълнимостта, прогнози за паричните потоци, 
анализ на въздействието върху бюджета и др. Недобре изготвените 
презентации не само се отразяват зле на предлагания проект, но и 
пораждат опасения за качеството на общинското управление. 

В процеса на присъединяване, до началото на 2007 г., Бълга-
рия е бенефициент на предприсъединителните финансови инстру-
менти на Европейския съюз – ФАР, ИСПА, САПАРД и общностни 
програми в различни сфери като образование, наука, култура, здра-

                                                           
4 „Приходна част на общинските бюджети: постигане на устойчиво икономическо развитие 
на местно ниво“, Пресияна Ненкова, материали от конференция на тема”Фискалната де-
централизация в България-за по-голяма самостоятелност на местните власти“, ЦИР и 
LGI/OSI, стр. 36  
5 Виж Майкъл де Анджелис, Виорел Удма, Мариана Енева, ”Стратегия за развитието на 
общински кредитен пазар в България“, RTI Internacional, Проект на RTI No 07449. 802, Юни 
2004, София 
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веопазване и т.н. В следващата таблица са представени данни за 
финансовото изпълнение по предприсъединителните програми. 

 
Таблица 5 

 
  ИСПА САПАРД ФАР 2003 
Май 2004 16.41 % 16.29 % 18.51 % 
Декември 2004 29.13 % 40.95 % 56.29 % 
Май 2005 41.12 % n. a 62.58 % 
Декември 2005 49.00 % 50.45 % 37.71 % 

 
Източник: Министерство на финансите, 

Финансово изпълнение на програмите, избрани периоди 
 
Проблеми, с които общините са сблъскват, и причина за ниския 

им капацитет за абсорбиране на средства по предприсъединителни-
те инструменти на ЕО са сложните условия за кандидатстване, сла-
бата междуведомствена координация на национално, регионално и 
местно ниво, бавните процедури по усвояване на средствата и сил-
ната централизираност на някои програми6. Допълнителна пречка е и 
изискването в някои случаи общините да осигурят необходимото съ-
финансиране, което често е в размери, непосилни за повечето от тях. 
Положителна промяна в тази насока е, че от началото на 2004 г. с 
измененията в закона за общинските бюджети общините могат да 
получават безлихвени заеми от централния бюджет за финансиране 
на разходи до възстановяването им по одобрени проекти по програ-
ми, съфинансирани от ЕС. Трудностите7 и ниският капацитет по ус-
вояване на средства от европейските програми се дължат и на огра-
ниченото прилагане на принципа на партньорство в разработването 
на проекти, кратки срокове за подготовка на проектите, липса на под-
готвени предпроектни проучвания и други предварителни дейности. 

 
Оценка на механизма за определяне и разпределяне на ка-

питаловите трансфери за общините 
 
Нарастването на общинските капитални инвестиции през пос-

ледните три години е свързано с увеличените местни приходи и по-

                                                           
6 Ненкова, Пресияна. Приходна част на общинските бюджети: постигане на устойчиво ико-
номическо развитие на местно ниво. – Във: Материали от конференция на тема: „Фискал-
ната децентрализация в България – за по-голяма самостоятелност на местните власти“, 
ЦИР и LGI/OSI, с. 42. 
7 За повече подробности вж. доклада за общинския и областен капацитет за усвояване на 
средства от структурните фондове и Фонда за социално сближаване на ЕС, изготвен по 
инициатива на ПРООН в сътрудничество с МРРБ,  
www.undp.bg/user_files/bg/doccuments/mis/assessments_eu_funds_july04. 
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високата самостоятелност на местната власт по отношение на собст-
вените приходоизточници. Системата на капиталовите субсидии въп-
реки техния значителен дял в източниците за финансиране на об-
щинските инвестиции продължава да бъде относително непроменена 
за разлика от реформираната система на финансиране на общински-
те оперативни бюджети. 

Финансовите взаимоотношения на държавата с местната власт 
в България са уредени в Закона за общинските бюджети, където са 
изброени възможните форми на взаимодействие на общинския с 
централния бюджет. В исторически контекст формирането на финан-
совите взаимоотношения между централната и местната власт пре-
минават основно през три етапа. До края на 1992 г. при определяне-
то на държавните трансфери се използва изключително централизи-
ран подход – размерът на субсидиите се формира като разлика меж-
ду нормативно остойностените разходи на общините и разчетите на 
очакваните приходи. Всяко превишение на местните разходи над 
приходите се покрива от държавата и съответното превишение на 
приходите на общината се изземва от МФ8. 

От 1993 г. субсидиите се състоят от две части – обща субсидия 
и целева субсидия за инвестиции. Начинът за определяне на сумата 
на субсидиите за общините не е законодателно регламентиран и на 
практика решението се взема ad hoc от МФ. При разпределянето на 
общата субсидия между общините се прилага разработената от Ми-
нистерство на финансите методика, която се базира на обективни 
критерии, отчитащи потребностите на общините – брой жители, уче-
ници, социалнослаби и т.н. Въпреки това начинът на действие на 
формулата за финансово изравняване е неясен, а самият механизъм 
за разпределяне на субсидията по общини е неизвестен и непрозра-
чен както за обществото, така и за местната власт. Държавните суб-
сидии се регламентират с ежегодните закони за държавния бюджет 
на РБългария. Като държавна субсидия могат да се разглеждат и 
приходите, получавани от общините по трансферни сметки. Тук се 
включват средствата, планирани в бюджетите на определени дър-
жавни ведомства и прехвърляни към местно ниво с предназначение 
за финансиране на точно определени разходи. 

Вторият елемент на трансферите за общините до 2002 г. са спо-
делените данъци. Два са основните държавни данъци, приходи от ко-
ито постъпват в общинските бюджети – 50 % от индивидуалния подо-
ходен данък и данък за общините, представляващ 10 % ставка върху 
корпоративните печалби. Приходите от споделените данъци се разп-
ределят между общините на базата на територията на общината, от 

                                                           
8 Ст. Иванов”Механизъм на разпределяне на държавни трансфери за общините“, материа-
ли към дискусионен форум Фискална децентрализация в България, 1998, Фондация за 
реформа в местното самоуправление, стр. 82 
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която произхождат. Общините получават и пълния размер на данъка 
върху печалбата от фирми с 50 и повече процента общинско участие. 

В резултат на приетата от правителството през 2003 г. Концеп-
ция и Програма за финансова децентрализация е въведен нов подход 
към субсидиите, предоставяни на местните общности. Той намира 
конкретен израз в Закона за държавния бюджет за 2003 г. Новият ме-
ханизъм за определяне на бюджетните взаимоотношения между цен-
тралния и общинските бюджетите се базира на следната формула: 

С = С1 + С2 + С3, където 
С – размер на бюджетното взаимоотношение на конкретна-

та община с централния бюджет; 
С1 – размер на общата допълваща субсидия; 
С2 – размер на общата изравнителна субсидия; 
С3 – размер на целевата субсидия за капиталови разходи. 
Общата допълваща субсидия се използва за финансиране на 

разходите за делегираните от държавата дейности. Тя се предоставя 
при наличието на отрицателна разлика между размера на всички 
разходи за делегираните от държавата дейности, определени по 
стандарти, и размера на преотстъпения данък по ЗОДФЛ (Закона за 
облагане на доходите на физическите лица). От 2002 г. отпадат всич-
ки държавни данъци, които дотогава са постъпвали като споделени 
или преотстъпени в общинските бюджети и като преотстъпен данък 
се запазва този върху доходите на физическите лица. Самите средс-
тва от преотстъпения данък се разпределят така, че за някои общини 
преотстъпването на приходите е в пълен размер, а за други е в на-
малени размери. Обемът на преотстъпените приходи по ЗОДФЛ се 
определя в зависимост от необходимите средства за покриване на 
100 % от разходите за делегираните на общините държавни дейнос-
ти. Когато и целият размер на преотстъпения данък не е достатъчен 
за финансиране на държавните разходи, се предоставя обща допъл-
ваща субсидия. В ЗОБ е установен регламент за преразпределяне на 
приходите по преотстъпения държавен данък при наличие на преиз-
пълнение – 20 % от излишъка е за общината, в която е отчетено пре-
изпълнението, а 80 % се разпределят между всички общини на осно-
ва на критерии, определени от министъра на финансите и НСОРБ. 

Общата изравнителна субсидия се предоставя на общини, чии-
то постъпления от местни данъци за предходната година са под 
средното за страната на глава от населението. С нея се изравняват 
постъпленията от местни данъци до отчетените от предходната го-
дина средно за страната приходи за 1 лице. 

Размерът на изравнителната субсидия за отделната община се 
изчислява по следната формула: 

С2 = (МДср. – МД) х Н където, 
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МДср. е средният размер за страната на постъпления от 
местни данъци на глава от населението; 

МД е размерът на постъпленията от местни данъци на гла-
ва от населението за конкретната община; 

Н е населението на конкретната община. 
Едно от предимствата на тази субсидия е, че така определената 

формула препятства възможността държавата да влияе върху разме-
ра на предоставяните средства. Още повече че ЗОБ постановява ми-
нимален размер на изравнителната субсидия – не по-малък от 10 % 
от отчета на собствените приходи на всички общини за предходната 
година. Регламентирано е предназначението на изравнителната суб-
сидия – да осигури минимално равнище на местните услуги в общи-
ните, като критериите за разпределянето на средствата от изравни-
телната субсидия се определят съвместно от министъра на финанси-
те и НСОРБ. Формулата отразява данъчния капацитет на всяка об-
щина, но е твърде несправедлива. На практика разходите по доставя-
нето на публични услуги в отделните общини варират и тази форма 
на субсидиране фаворизира общините с ниски разходи за единица 
продукция и дискриминира общините с високи разходи за единица 
продукция. Освен това субсидията ощетява малките силноразвити в 
икономическо отношение общини, които естествено имат високи да-
нъчни приходи на един жител. Облагодетелствани са курортните об-
щини, които са с високи приходи от такси и по-нисък дял на местни 
данъчни приходи. От 2007 г. със ЗДБРБ изравнителната субсидия за 
общините от централния бюджет се изчислява по следната формула: 

С2 = A1 + A2, където 
А1 е първата част от размера на общата изравнителна суб-

сидия от централния бюджет за конкретната община. Право да 
получават тази част от субсидията имат общините, чиито пос-
тъпления от местни данъци за 2005 г. са под средното за страна-
та на глава от населението (МДх1<МДср.). Изравняването е в 
размер на 90 % от разликата между средното равнище за страна-
та и данъчните приходи на един жител за конкретната община, 
умножена по броя на жителите ù. 

А1 се изчислява по следната формула: 
А1 = (МДср. – МД х 1) x 0, 9 х Н х 1, където 
МД х 1 е размерът на постъпленията от местни данъци на 

глава от населението на конкретната община; 
МДср. е размерът на постъпленията от местни данъци на 

глава от населението средно за страната; 
Н х 1 е населението на съответната община; 
А2 е оставащата част от размера на общата изравнителна 

субсидия от централния бюджет за конкретната община. Достъп 
до тази част от субсидията имат общините, чиито текущи разхо-

 121



ФИНАНСИ 

ди за местните дейности към 31.12.2005 г. на един жител (без те-
зи за заплати, осигуровки и за дейност „Чистота“) са по-ниски от 
110 % от средното равнище за страната на глава от населението 
(ТРМ х 1 < 1.1 х ТРМср.); 

ТРМ х 1 са текущи разходи за местните дейности към 
31.12.2005 г. (без тези за заплати, осигуровки и за дейност „Чис-
тота“) на глава от населението на конкретната община; 

ТРМср. е средният размер за страната на текущите разходи 
за местните дейности към 31.12.2005 г. (без тези за заплати, оси-
гуровки и за дейност „Чистота“) на глава от населението. 

Критериите за разпределение на средствата от тази част от 
субсидията се прилагат само за общините с достъп и са: 

а) територия в кв. км – с тегло 40 %; 
б) брой деца до 5 г. – с тегло 30 %; 
в) брой възрастни над 65 г. – с тегло 30 %. 
Разпределението на сумите по трите критерия за общините с 

достъп е на база относителния дял на всеки един от тях към общото. 
Положителното в действащия от 2007 г. механизъм за разпре-

деляне на общата изравнителна субсидия е, че отчита в определена 
степен разходните потребности на конкретната община. За да се 
постигне още по-голяма справедливост, е необходимо при разпреде-
лението на средствата да се отчитат усилията на общините да гене-
рират собствени приходи и във формулата да се включват не само 
местните данъци, но и другите местни приходи като тези от такси, 
продажби и т.н. 

В следващата таблица е представена информация за тежестта 
на държавните трансфери в общинските бюджетни приходи. 

 
Таблица 6 

Дял на държавните трансфери в общинските бюджетни приходи 
 

 1998 г. 1999 г. 2000 г. 2001 г. 2002 г. 2003 г. 2004 г. 2005 г. 2006 г. 
Всичко мест-
ни приходи 
(в %) 

100 100 100 100 100 100 100 100 100 

Държавни 
трансфери 
(в  %) 

82.9 76.8 79.0 82.1 76.9 66.2 66 57 59.3 

 
Очевидно е, че държавните трансфери силно преобладават в 

местните приходи, което е признак за това, че общините не са в състо-
яние да генерират адекватни равнища на собствени приходи. В също-
то време колкото повече местната власт трябва да разчита директно 
или индиректно на преотстъпени ресурси или се нуждае от разреше-
ние за начина, по който ще оползотворява тези ресурси, толкова тя е в 
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по-голяма финансова зависимост от държавата. Затова от гледна точ-
ка на степента на местна автономия е важно субсидиите да имат общ 
характер и средствата от тях да се използват свободно от местната 
власт в рамките на предоставените ù от закона компетенции. 

 
Таблица 7 

Дял на общите и целевите субсидии 
в общия размер на субсидиите 

 
 1998 г. 1999 г. 2000 г. 2001 г. 2002 г. 2003 г. 2004 г. 2005 г. 2006 г. 
Общи 
субсидии 

80.19 81.01 79.79 75.53 58.37 4.1 15.8 7 6.7 

Целеви 
субсидии 

19.81 18.99 20.21 24.47 41.63 95.9 84.2 93 93.3 

 
От Таблица 7 се вижда че до 2002 г. въпреки по-силното присъс-

твие на общите субсидии постепенно се увеличава делът на целевите 
субсидии. Това става посредством допълнителните субсидии, разпре-
деляни между общините в течение на финансовата година9. Въпреки 
че допълнителните субсидии се отчитат като общи, предоставянето им 
се придружава от множество указания за какво да се ползват, превръ-
щайки ги по същество в целеви. След 2002 г. ситуацията коренно се 
променя, като преобладаващи стават целевите субсидии. Така харак-
тер на собствени средства за общините има единствено изравнител-
ната субсидия, доколкото те могат свободно да се разпореждат с пре-
доставените средства. Независимо от наименованието ù допълващата 
субсидия трудно може да бъде характеризирана като обща субсидия. 
Тя е предназначена за допълване на недостига на средства за общи-
ните при финансиране на делегираните от държавата дейности, т.е. 
става въпрос за финансиране на конкретни разходи – изчислените по 
норматив разходи за текуща издръжка. В този смисъл общата допъл-
ваща субсидия има по-скоро характер на специфична субсидия. Пре-
отстъпеният данък и общата допълваща субсидия имат една и съща 
цел – да финансират делегираните държавни дейности. Тогава въз-
никва въпросът дали е необходима цялата процедура по разпределя-
не на средствата от преотстъпения данък и допълването на недостига 
им чрез предоставяне на обща допълваща субсидия. Същият резултат 
може да се постигне и с прилагането на една-единствена форма на 
бюджетни взаимоотношения – специфична субсидия, определяна спо-
ред действителните разходи на конкретната община по осъществява-
не на делегираните държавни дейности. 

                                                           
9 Иванов, Стефан. В търсене на синергия: хоризонтални и вертикални аспекти на общинс-
кото бюджетиране. – Във: Материали от конференция на тема: „Фискалната децентрализа-
ция в България – за по-голяма самостоятелност на местните власти“, ЦИР и LGI/OSI, с. 71. 
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В сравнение с досегашната система на субсидиране на общи-
ните новият механизъм на финансови взаимоотношения между дър-
жавата и местната власт притежава определени предимства. На 
първо място, е постигната по-голяма прозрачност и обективност при 
определяне на размера на субсидиите. На второ място, осъществено 
е известно коригиране на хоризонталните фискални дисбаланси чрез 
намаляване на финансовите различия между общините по отноше-
ние на собствените приходи. На трето място, общините са обезпече-
ни с необходимите средства за финансиране на делегираните дър-
жавни разходи, така че да имат сигурност за покриването на един 
минимален национален стандарт в областта на здравеопазването, 
образованието и други отговорности. Основният недостатък на този 
механизъм е свързан със стандартите, които не могат да отразят ре-
ално разходите по предоставяне на съответните услуги от общините. 
Така се пораждат проблеми със справедливото преразпределение на 
средствата, като се ощетяват едни общини и се фаворизират други. 

Промените, осъществени в системата на държавните трансфе-
ри, до голяма степен осигуряват финансирането на оперативните 
общински бюджети въпреки наличието на различни проблеми, опи-
сани по-горе. Характерно за системата на целевото субсидиране на 
общинските инвестиционни разходи е, че тя все още в голяма степен 
остава непроменена и незасегната от реформата в местните финан-
си. До 2002 г. централната власт разпределя субективно и без пра-
вила целевите субсидии за инвестиции. За предоставянето им съ-
ществуват формални и неясни критерии. Общините предоставят по-
именни списъци на обекти за финансиране със средства от субсиди-
ята за капиталови разходи и на тяхна база министърът на финансите 
утвърждава размера на субсидията за всяка община. Липсата на яс-
ни и с трайна законодателна уредба правила принуждава общините, 
които не разполагат с необходимите средства за осъществяване на 
капитални инвестиции, да предлагат за финансиране от МФ всички 
налични инвестиционни обекти, без да се съобразяват с местните 
потребности и приоритети. Още повече че местната власт е ограни-
чена от закона за размера на собствените средства, които може да 
ползва за тази цел. До 2002 г. се лимитират бюджетните възможнос-
ти на общините за капиталови разходи като максимален процент от 
собствените им приходи (през 1999 г. лимитът е в размер на 10 % от 
собствените средства, през 2000 г. – 5 %, а през 2002 г. – до 25 % от 
бюджетната прогноза за местните данъци и неданъчните приходи). 
Едва от 2003 г. със ЗДБРБ отпада лимитирането на капиталовите 
разходи спрямо собствените средства като източник за финансира-
нето им. На общините се налагат приоритети при използване на 
средствата от целевите субсидии – питейно водоснабдяване, здра-
веопазване и социални грижи, образование, екология, като същест-
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вува изискване обектите да са с близък срок на въвеждане в дейст-
вие. Съществен проблем е и възможността за трансформиране на 
целевите субсидии за инвестиции в общи. 

От 2003 г. в съответствие с чл. 11, ал. 3 от ЗОБ предложението 
за размера на целевата субсидия се прави от кмета на общината, а 
размерът на субсидиите и критериите за тяхното разпределяне се оп-
ределят съвместно от министъра на финансите и НСОРБ – чл. 34, ал. 
6 от ЗОБ. На практика капиталовата субсидия е обект на преговори 
между МФ и НСОРБ, но в крайна сметка общият ù размер се опреде-
ля от МФ. Тя има два елемента. Единият се състои от средства за на-
ционални инвестиционни обекти, определяни от МФ и отрасловите 
министерства. Тези средства се предоставят на общините с годишния 
Закон за държавния бюджет, като последните не могат да предлагат 
обектите за финансиране или да ги заменят с други. Вторият елемент 
включва средства за местни обекти. Тези средства се определят по 
три натурални показателя – брой на населението, размер на терито-
рията и брой на населените места в съотношение 40:30:30 (съотно-
шението в тежестта на натуралните показатели е обект на преговори 
между МФ и НСОРБ и се залага в годишния закон за бюджета). Разп-
ределението на субсидията се извършва в зависимост от относител-
ния дял на общината по тези показатели към общото за страната. 
Средствата от целевите субсидии служат за финансиране както на 
делегираните, така и на местните дейности. Разпределянето им се 
извършва по решение на общинския съвет при приемане на плана на 
бюджета в началото на финансовата година, като от 2005 г. отпада 
изискването за съотношение 60 %:40 % при разпределението на ка-
питаловата субсидия между делегирани и местни дейности. При пре-
изпълнение на приходите по републиканския бюджет, каквато е прак-
тиката през последните години, на общините се предоставя допълни-
телна субсидия за капиталови разходи. На базата на списък с еколо-
гични обекти, включващ предложение на Министерството на околната 
среда и водите, се предоставя целева субсидия за екологични обекти, 
разпределена по общини в съответствие с разходите, определяни в 
годишния закон за държавния бюджет. 

Обобщените данни в Таблица 8 показват, че приходите от раз-
личните видове държавни субсидии са силнопроменливи през отдел-
ните години. Най-нисък дял има целевата субсидия за капиталови 
разходи. През 2002 г. правителството значително увеличава размера 
на субсидията за капиталови разходи, но за сметка на общата до-
пълваща субсидия, а като цяло от 2002 г. делът на държавните тран-
сфери в общинските бюджетни приходи намалява (вж. Таблица 6). 
От 2003 г. размерът на общата допълваща субсидия продължава да 
намалява, но това намаление е много по-голямо, отколкото нараст-
ването на целевата субсидия за инвестиции. 
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Таблица 8 
Структура на държавните субсидии 

 
 1998 г. 1999 г. 2000 г. 2001 г. 2002 г. 2003 г. 2004 г. 2005 г. 2006 г. 

Вс. Държавни 
субсидии в  % 

100 100 100 100 100 100 100 100 100 

Обща субси-
дия 

75.7 80.7 78.8 75.6 58.4 0 0 0 0 

Обща допъл-
ваща субси-
дия 

0 0 0 0 0 77.4 64.6 63.5 46.9 

Обща израв-
нителна суб-
сидия 

0 0 0 0 0 4.1 15.8 17.2 12.6 

Други целеви 
субдидиии 

0 8.7 11 12.4 22.2 0 0 – 21.1 

Целева суб-
сидия за 
капиталови 
разходи 

24.3 10.6 10.2 12 19.4 18.5 19.6 19.3 19.4 

 
Със средствата от целевата субсидия за капиталови разходи се 

финансират инвестиционните компоненти както на делегираните 
държавни така и на местните дейности. С предприетата реформа в 
системата на държавните трансфери, насочена към вертикално из-
равняване, се осъществи обособяване на разходите на местната 
власт в две групи – за делегирани и местни дейности, с различни из-
точници на финансиране. Стандартите за разходи за делегираните 
услуги в България обаче са разработени само в частта за текущите 
разходи за издръжка и нямат инвестиционен компонент. Това озна-
чава, че общините следва да финансират капиталовите разходи и за 
делегираните, и за местните дейности, като търсят баланс между 
собствените си приходи, вкл. изравнителната субсидия и целевата 
субсидия за капиталови разходи. 

Таблица 9 
 

 2003 (в млн. лв.) 2004 (в млн. лв.) 2005 (в млн.лв.) 2006 (в млн. лв.) 
Общо капитало-
ви разходи 

240.4 267.3 482.6 688.4 

За делегирани 
дейности 

34.5 36.6 50.7 86.4 

В т.ч. дофинан-
сирани с местни 

4.6 4 13.8 12.6 
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приходи 
За местни 
дейности 

206.1 230.7 431.9 602 

 
От данните в таблицата се вижда, че инвестиционните разходи 

силно преобладават в местните дейности. Доколкото е в правомощи-
ята на общинския съвет да решава как да разпределя средствата от 
целевата субсидия, основната част от нея се насочва към местните 
дейности. Собствените приходи, насочвани към инвестиции в деле-
гираните дейности, са с много нисък дял. 

В резултат може да бъдат систематизирани следните основни 
проблеми на системата на капиталови субсидии за общините: 

– Сумата на субсидията за капиталови разходи не е трайно оп-
ределена по никакъв начин и това прави непредвидими и непредска-
зуеми средствата, които държавата предоставя на общините за ин-
вестиции; 

– Трансферите се предоставят чрез постоянно изменящ се спи-
сък от специални целеви субсидии, отпускани от различни министер-
ства, както и под формата на обща целева субсидия, чийто размер се 
определя в годишния закон за държавния бюджет; 

– Няма последователност и трайност по отношение на начина 
на разпределяне на общата сума за капитални инвестиции в общини-
те, който подлежи на ежегодна промяна. 

Всяка система на финансиране чрез капиталови трансфери от 
централната към местната власт може да бъде оценена от гледна 
точка на справедливостта, ефикасността и ефективността и трябва 
да отговаря на следните изисквания: 

– да осигурява баланс между контрола от страна на правителс-
твото и свободата на местната власт да определя политиката си в 
пределите на своите правомощия; 

– да бъде проста и лесноприложима; 
– да отчита различията във фискалния капацитет и потенциала 

за реализиране на местни приходи във всяка териториална единица; 
– да стимулира ефективното използване на ресурсите от мест-

ната власт и да я мотивира да търси допълнителни собствени местни 
приходи за финансиране на своите отговорности. 

Очевидно е, че всички тези изисквания не са лесноприложими 
на практика, но системата на капиталово субсидиране на общините в 
България трудно може да отговори на което и да от тях. 

Несигурността относно годишния обем на средствата, предос-
тавяни с целевата субсидия, е наистина сериозен недостатък на сис-
темата за капиталово субсидиране на общините, тъй като общините 
се нуждаят от гаранции за стабилност и предсказуемост по отноше-
ние на предоставяните средства, за да могат да планират дългосроч-

 127



ФИНАНСИ 

но своите капиталови разходи. По-съществен недостатък е липсата 
на ясни и прозрачни критерии с трайна регламентация за разпреде-
ляне на субсидията по общини. Много е важно, от една страна, да се 
постигне такова преразпределение на финансовите ресурси за капи-
тални инвестиции между общините, което да отчита действителните 
потребности от средства на местната власт. От друга страна, не бива 
да се стеснява местната автономия. Това предполага използването 
на обективни критерии при предоставяне на субсидиите, т.е. такива, 
които не могат лесно да се променят по едностранното усмотрение на 
централната власт. Използването на субективни и арбитражни подхо-
ди при разпределяне на субсидиите позволява на правителството да 
държи във финансова зависимост местната власт, а това дава осно-
вания на общините да очакват покриване на направените от тях за-
дължения и да изразходват неефективно публичните средства. 

Въпреки наличието на методика10 за разпределяне на целевата 
субсидия, тя не отчита големите различия между общините по отно-
шение на възможностите им да финансират инвестициите. През 2004 
г. 60 % от всички инвестиции са извършени в 30 от общо 264 общи-
ни11. На по-бедната половина (това са тези 132 общини, в които рав-
нището на собствените приходоизточници на глава от населението е 
под средното за страната, като се включва и изравнителната субси-
дия) се падат едва 17.3 % от общия размер на общинските инвести-
ции. Тази група изразходва само 7 % от местния бюджет за капитал-
ни инвестиции и силно зависи от държавните субсидии. 

Всичко това рязко контрастира на реформите, осъществени при 
финансирането на оперативните общински бюджети, и предпоставя 
като логична следваща стъпка в процеса на децентрализация прео-
доляването на тези различия. 

 
Насоки за развитие на системата за финансиране на об-

щинските инвестиции 
 
Възможности за реформа в държавните субсидии за ин-

вестиции 
Доколкото световната практика при субсидиране на общинските 

инвестиционни разходи е твърде разнообразна, не е възможно да се 
                                                           
10 Според Устройствения правилиник на МФ, ДВ, бр. 84, от 21 октомври 2005 г., Дирекция 
„Финанси на общините“ разработва критерии и показатели за оценка на инвестиционните 
потребности на общините и разпределение на целевата субсидия за капиталови разходи 
на общините; разработва разчетни лимити за финансиране на капиталовите разходи от 
централния бюджет за делегираните от държавата дейности, финансирани чрез общински-
те бюджети, и за местните дейности по бюджетите на общините.  
11 „Финансиране на общинската инфраструктура“, зам.-министър на регионалното развитие 
и благоустройство Д. Михалевски; форум Местно самоуправление/програма Инициатива 
местно самоуправление на USAID, www.flgr.bg. 
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изведе еднозначно и общовалидно правило, което да намери прило-
жение по отношение на целевата субсидия за капиталови разходи у 
нас. Определянето на формата, под която държавата ще участва във 
финансирането на инвестициите на местно ниво, зависи от множест-
во фактори като степента на децентрализация, данъчната автономия 
на местната власт, степента, в която местната власт зависи от дър-
жавните трансфери при финансиране на своите дейности, контрола, 
осъществяван от централната власт по отношение на местния дълг, 
и т.н. При проучване на опита на други страни в тази област могат да 
се систематизират пет основания за предоставянето на субсидии за 
капиталови разходи: 

– стимулиране на инвестиции в проекти и програми от същест-
вен национален интерес; 

– преодоляване на външните ефекти, когато ползите от даден 
инвестиционен проект излизат извън границите на конкретната об-
щина; 

– постигане на икономии от мащаба; 
– справяне с ограничения достъп на местната власт до кредит-

ните пазари; 
– преодоляване на вертикалните и/или хоризонталните фис-

кални дисбаланси. 
Когато предоставянето на държавни субсидии изхожда от пър-

вите три изброени горе причини, се счита, че е по-подходящо разп-
ределянето на средствата между общините да става на базата на 
оценка и одобрение на предложени проекти. Ако целта е да се прео-
долее недостигът на финансови ресурси на местно ниво по различни 
причини или да се постигне вертикално изравняване, се използва 
разпределение, базирано на формула. В практиката се срещат и два-
та подхода, прилагани поотделно или съвместно. 

По-ограничените способности на местната власт да генерира 
приходи и по-високият данъчен капацитет на централната власт 
предполагат една част от ресурсите за финансиране на общинската 
инфраструктура да идва по линия на капиталовите субсидии. Насоки-
те за реформи в системата на държавните трансфери за местни ин-
вестиции касаят начина на определяне на общия размер на субсиди-
ята и нейното разпределяне между общините. 

Съществуват различни възможности за действия, които ще за-
висят от това, какво е желаното за постигане равнище на капитални-
те инвестиции в общините и колко от финансирането ще се осигуря-
ва от държавата. Един от вариантите е да се запази досегашната 
система, като всички общини са обект на безвъзмездно финансово 
подпомагане и продължават да финансират инвестиционните разхо-
ди както за делегираните, така и за местните дейности. Това поставя 
за решаване два въпроса. Първият засяга определянето на общия 
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размер на субсидията по такъв начин, че да се осигури стабилност и 
предсказуемост при планиране и осъществяване на инвестициите в 
общините. Възможно е сумата на субсидията да бъде фиксирана ка-
то процент от общите инвестиции в публичния сектор, БВП или ня-
каква държавна приходна база, или пък след първоначалното ù оп-
ределяне да бъде коригирана ежегодно според темпа на инфлация. 
Например общата сума на средствата в Interterritorial Compensatory 
Fund, използвани за субсидиране на местни инвестиции в областта 
на водоснабдяването, общинските жилища, транспорта и комуника-
циите в Испания, е фиксирана и определена в размер на 30 % от ин-
вестициите, предприемани на централно ниво. 

Освен това е важно и да се концентрират всички капиталови 
трансфери, идващи по линията на различни министерства, в общ 
пул, за да се оптимизира администрирането им и да е ясен точно 
обемът на финансовите ресурси, предоставяни от държавата на об-
щините за инвестиции. 

Вторият въпрос се отнася до критериите за разпределяне на 
общата сума на субсидията, които да отчитат инвестиционните пот-
ребности на общините и разликите в местните икономически усло-
вия. Начинът за разпределяне на капиталовата субсидия между об-
щините може да се базира на: 

А. измерване на разходните нужди – в случая за инвестиции 
или 
В. методика за одобряване на предложените проекти. 
При избор на опция А се появява един от най-комплицираните 

аспекти на финансовото изравняване – дефиниране на разходните 
нужди и разработване на индикатори за тяхното измерване. Същест-
вуват различни подходи за измерване на различията в разходните 
потребности на местните териториални единици. Единият е да се оп-
ределят фактическите инвестиционни потребности, като се остойнос-
тят всички задължения на местната власт от капиталов характер. То-
ва не само че отнема време и значителни средства, но изисква наби-
рането и обобщаването на голяма по обем информация. В допълне-
ние няма гаранция, че наличните бюджетни ресурси ще покрият така 
определените фактически потребности и че няма да се наложи до-
пълнителна корекция посредством някаква изравнителна формула. 
Другият подход използва показатели/индикатори със съответните 
тегла за относителните разходни нужди. Тези индикатори се опитват 
да уловят факторите, влияещи върху различията в разходните пот-
ребности на отделните общини и отразяващи обективните различия 
в разходите за единица услуга в отделните общини. При избора на 
индикатори за разходните нужди най-важно е те да не бъдат измес-
тени от предлаганите единици услуга или от действително генерира-
ните разходи. Ако избраните индикатори за необходимите разходи са 
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свързани с предлагането на съответните услуги, измерването на раз-
ходните нужди се превръща в измерване на това, което местната 
власт е решила да предлага. Или колкото повече се увеличава пред-
лагането, толкова повече пари ще бъдат получавани от държавата. 
Затова при измерването на разходните нужди стремежът е да се из-
ползват повече „неутрални“ критерии, които трудно се влияят от мес-
тния избор като размер на територията, брой на населението и др. Те 
обаче често се свързват с практически трудности при прилагането 
им, а използването им по отношение на дейности като образование и 
здравеопазване е много по-лесно, отколкото за инфраструктурни ус-
луги като чистота и поддържане на пътища. Последният подход се 
базира на исторически установени равнища на инвестиционни пот-
ребности (разходни модели), като размера на субсидията се коригира 
във времето с инфлационни индекси и възможните промени в раз-
ходните отговорности на местната власт. Пример за използването на 
индикатори за разходните потребности е Фламандският регион 
(Flemish Region of Belgium), където през 1991 г. е създаден Фонд за 
капитални инвестиции12 (Capital Investment Fund). Общата сума от 
средства във фонда се определя всяка година на базата на индекси-
раната сумата от предходната година. Разпределянето на средства-
та между общините се прави в съответствие със следните индикато-
ри: брой население – тегло 45 %, площ – тегло 15 %, дължина на пъ-
тища – тегло 15 %, брой жилища – тегло 15 %, брой ученици – тегло 
5 %. В Канада Специалният фонд за местни пътища субсидира мест-
ните капиталовложения в пътната инфраструктура на базата на два 
критерия – дължина на пътната мрежа и брой на населението. 

Изборът на опция В ще изисква разработване на критерии, на 
които проектът, представен от съответната община за финансиране, 
трябва да отговаря, и на начина на отпускане на средствата по суб-
сидията. Това предполага също така и въвеждане на организационна 
процедура за избор и мониторинг на проектите, които ще бъдат фи-
нансирани, както и институцията, която ще го осъществява. Инфор-
мацията, необходима за оценка и избор на релевантни проекти, 
включва съвместимост на проекта със съответните секторни страте-
гии за развитие, анализ разходи–ползи, или разходна ефективност, 
фискално въздействие на проекта, възможностите за ползване на 
заемни средства или налагането на такси за потребление, когато 
проектът резултира в доставянето на определени услуги, и т.н. 

Обикновено при субсидиране на базата на оценка и одобрение 
на предложените проекти от общината се изисква определено учас-
тие във финансирането, т.е. тя трябва да поеме процент от разходи-
те. Основната причина за субсидирането на капиталовите разходи е 
                                                           
12 Limitation on local taxation, financial equalization and methods for calculating general grants, 
local and regional authorities in Europe, 65, Council of Europe, November 1998  
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недостигът на собствени ресурси на местно ниво, а изискването мес-
тната власт да допринесе за финансиране на проектите, е начин да 
се избегнат нагласите, че винаги може да се разчита на трансферите 
и така да не се търсят други начини за акумулиране на местни прихо-
ди. При този вид субсидии (процентни субсидии) се появят проблеми, 
ако предоставяните средства не са лимитирани и централната власт 
не може да упражнява контрол върху тяхното ефективно изразходва-
не. Освен това, за да се постигне справедливост във финансовото 
изравняване, субсидиите следва да се отпускат по прогресивно нама-
ляваща скала в зависимост от икономическото състояние на общини-
те – когато не се отчита финансовият капацитет на отделните терито-
риални единици, се облагодетелстват по-богатите общини. 

При разпределяне на трансферите на базата на одобрените 
проекти е приложима и опцията за обвързване на субсидиите и дъл-
говото финансиране. Гаранциите от страна на централната власт за 
поемане на основата част от разходите по проекта биха улеснили 
привличането на заемни средства за реализиране му. 

Възможно е и едновременното прилагане и на двете опции – 
чрез разпределянето на субсидията на базата на определени крите-
рии да се осигури минимално равнище на инвестиции, а чрез проект-
ното субсидиране да се насърчат инвестициите в определен вид ин-
фраструктура. 

Друг вариант е държавата да осигури финансиране на капита-
ловите разходи за делегираните дейности, като се включи инвестици-
онна компонента в разходните стандарти. Това означава на първо 
място да се реши въпросът за равнището на финансиране, което 
държавата ще осигури. Едната възможност е то да се определя спо-
ред инвестиционните потребности за съответните услуги, както беше 
описано по-горе. Друга възможност е държавата да определи сумата, 
която е готова да задели за инвестиционна компонента, и след това 
тя да се разпредели по общини на пропорционален принцип – в зави-
симост от дела на разходите на конкретната община в общия размер 
на разходите за делегирани услуги. Така може да се осигури мини-
мално равнище на финансиране на инвестициите във всички общини, 
но ще трябва да се подпомогнат общините с ниска приходна база. 

Прилагането на този вариант е удачен при допускането, че по-
богатите общини имат достъп до допълнителни ресурси извън тези 
по целевата субсидия. За неговото успешно реализиране са необхо-
дими действия, насърчаващи общините към увеличаване на собст-
вените им приходоизточници, особено тези от такси, които да покри-
ват разходите за конкретния инвестиционен обект и разширяване на 
достъпа до капиталовите пазари. Допълнителна предпоставка е и 
конституционна промяна, даваща възможности на общините да оп-
ределят ставките на местните данъци. 
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Общините с ниска собствена приходна база ще се нуждаят от 
финансово подпомагане в допълнение към държавното финансиране 
на инвестиционните разходи за делегираните дейности. На тях може 
да им се предоставя допълнителна капиталова субсидия или към съ-
ществуващата изравнителната субсидия да се добави инвестиционен 
елемент. Проблемът тук е, че предоставянето на допълнителни 
средства за инвестиции на общините с ниска приходна база би могло 
да доведе до това, че те да разчитат единствено на капиталовите 
трансфери. Поемането от държавата на капиталовите разходи по де-
легираните дейности означава и увеличаване на освободени ресурси 
за инвестиции. Затова критериите за допълнителното субсидиране би 
трябвало да се определят в зависимост от приходната база на общи-
ната и да се изисква определен, относително нисък процент на съфи-
нансиране от общината. Удачен в случая е примерът на Испания13, 
където функционира фонд (Interterritorial Compensatory Fund), включ-
ващ капиталовите трансфери за финансиране на инвестиционни 
обекти в областта на водоснабдяването, общинските жилища, транс-
порта и комуникациите. Общият размер на средствата във фонда е 
фиксиран на 30 % от инвестициите, осъществявани от централната 
власт. До 1990 г. всички региони са ползвали субсидии от фонда, а 
след това средствата се разпределят само между седемте най-бедни 
региона. Процесът на отпускане на средствата се осъществява на два 
етапа. Първо, всеки регион получава еднаква субсидия на глава от 
населението. След това се извършва преразпределяне от най-
богатите към най-бедните райони от така определените седем на ба-
зата на относителния индикатор за икономическото състояние, изпол-
зван при отпускане на общата субсидия. Осредняването на БВП става 
само за седемте района. По принцип индикаторът за благосъстояние, 
на базата на който се отпуска общата субсидия, показва разликата 
между БВП на глава от населението за съответния регион и осредне-
ната стойност на БВП на глава от населението за всички региони. 

Независимо от това какви действия за оптимизиране на систе-
мата на капиталовите трансфери биха се предприели за в бъдеще, 
не е възможно, а и не е необходимо размерът на държавната субси-
дия да нарасне дотолкова, че да покрие всички инвестиционни пот-
ребности на местно ниво. Допълнителни и важни източници на ре-
сурси са фондовете на ЕС, заемите и таксите за потребление. 

 
Средства от Европейски фондове и програми 
Участието в различни международни програми е начин за прив-

личане от общините на допълнителни средства с относително висок 

                                                           
13 Brosio, Giorgio. Financing regional and local governments – Italy and Spain. – In: Ehtisam, 
Ahmed. Financing decentralized expenditures: an international comparison of grants. Edward 
Elgar, 1997. 
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потенциал. Това са средства с целеви характер за осъществяване на 
важни инвестиции и дългосрочни подобрения в инфраструктурата. 
Като страна членка на ЕС България е „бенефициент“ с правото да се 
ползва от значителни средства, насочени най-вече за развитие на 
инфраструктурата и регионалната икономика. Основната цел на 
структурните фондове14 е да съфинансират националните действия 
на базата на решения, взети от ЕС, и затова определящо условие за 
ефективното усвояване на средствата по тях е изграждането на фун-
кционалния капацитет за програмиране. Водещ принцип е програми-
рането да се координира на национално ниво и да се формулира на 
базата на подход „отдолу нагоре“. Това означава, че няма да могат да 
се извлекат ползите от тези фондове, ако не е създадена програма, 
която да включва местната и регионалната власт, както и социални и 
икономически партньори. В същото време програмата е само рамка – 
тя дава възможност да се планират проектите и да се привличат не-
обходимите за тях ресурси и така да насочва инициативи към считани 
за стратегически най-важни области. Много по-голяма тежест и зна-
чение обаче имат способностите на различните участници за реали-
зиране на проекти, допринасящи за местното и регионалното разви-
тие. Уменията за партньорство и взаимодействие с други участници в 
процеса също са много важни. Характерно за българските общини е, 
че не използват в достатъчна степен възможностите за съвместно 
търсене на решение на общи проблеми или за обединяване на ресур-
сите. Ограниченото прилагане на хоризонтално партньорство предс-
тавлява сериозен риск и за страната като цяло при ефективното усво-
яване на средства по структурните и кохезионния фонд на ЕС. Затова 
е необходимо да се предприемат мерки за укрепване на капацитета 
на местно ниво чрез придобиване на умения за разработване на про-
екти, отговарящи на международните стандарти, осигуряване на не-
обходимото техническо обзавеждане, обучение и квалификация на 
кадрите, сътрудничество с неправителствени организации. 

 
Заемни средства 
Друг важен момент при разработването на стратегия за увели-

чаване на равнището на общинските инвестиции е да се улесни дос-
тъпът на българските общини до капиталовите пазари. Чрез ползва-
нето на заеми от финансови институции и акумулирането на ресурси 
посредством емисии на ценни книжа се осигурят средства за капи-
тално инвестиране в допълнение на тези от държавните субсидии и 
приходите от продажби. 

С новоприетия Закон за общинския дълг, обнародван в ДВ, бр. 
34, от 19.04.2005 г., е направено цялостно обхващане на разпръсна-
                                                           
14 Regionalization for development and Accession to the EU & a comparative perspective. Edited 
by Gerard Marcou. OSI/LGI, 2002. 
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тата в различни актове нормативна уредба. Законът дефинира поня-
тията „краткосрочен“ и „дългосрочен“ общински дълг, урежда прави-
лата и реда за поемане на общински дълг и условията за погасяване. 
Поставени са ограничения върху годишния размер на плащанията по 
дълга и източниците за неговото обслужване – собствените приходи 
и изравнителната субсидия, както и такива, свързани с големината на 
издаваните общински гаранции и поемането на нови задължения. 

Освен създадената вече нормативна уредба за осигуряването 
на обща благоприятна среда, стимулираща общинското дългово фи-
нансиране, са необходими конкретни действия като: 

– институционално развитие на пазара и подпомагане на всич-
ки участници в кредитния процес през първоначалния етап за нат-
рупване на опит и изработване на стандартни процедури, при които 
ще работи системата15; 

– разработване на индикатори16, посредством които да се сле-
ди достигането на свръхвисоки нива на местна задлъжнялост. При 
използването им от МФ, което в съответствие със ЗОД трябва да 
създаде централен регистър на общинския дълг, е възможно навре-
менно да се установи наличието на финансови проблеми на местно 
ниво. От една страна, това позволява предприемане на оздравител-
ни мерки по отношение на общини в критично финансово състояние. 
От друга, се предотвратява прекомерното увеличаване на общинския 
дълг и въвличането на местната власт в твърде рискови дейности. 
По този начин е възможно и да се дефинират правилата за установя-
ване на общини в неплатежоспособност; 

– повишаване на събираемостта на местните приходи и предос-
тавяне на по-висока финансова самостоятелност на местната власт. 
За кредиторите най-важно при отпускане на заемите е общината да 
разполага със стабилни и предсказуеми приходи. Залагането на бъ-
дещи приходи като тези от такси или конкретни данъци е особено 
подходящо като обезпечение. Когато местната власт може да опре-
деля ставките на данъците или размера на таксите, изисквани от пот-
ребителите на даден инфраструктурен обект, погасяването на дълга 
се гарантира с възможността за бъдещо увеличение на тези размери; 

– създаване на институция за гарантиране на общинския дълг. 
Основните ползи от нея ще бъдат да се намали практиката за гаран-
                                                           
15 DeAngelis, Michael, Ronald W. Johnsen and Christopher Kaczmarski. Building the Municipal 
Credit Market for Infrastructure Finance. – RTI International, September 2002. 
16 В своите препоръки Appendix to Recommendation R(96) 3 adopted on 15 February 1996 to 
Member States on Local Authorities’ Budgetary Deficit and Excessive Indebtedness, The Com-
mittee of Minister предлага примерни индикатори. Препоръчително е такива индикатори да 
се въведат в нашата практика, доколкото широкото им приложение в много страни от ЕС е 
израз на тяхното значение при оценяване на степента на задлъжнялост на местната власт. 
(вж. Ненкова, Пр. Контролиране на общинския дълг в България. – Банки Инвестиции 
Пари, бр. 8, 2004, 16–17). 
 

 135



ФИНАНСИ 

тиране на общинските заеми с недвижими имоти, които могат да се 
насочат към друга алтернативна употреба. Още повече че местната 
власт все още разполага с твърде ниски равнища на собствени при-
ходи, откъдето и обемът на бъдещите приходи, с които да обезпечи 
задълженията по дълга, също е ограничен. Както показва междуна-
родният опит, освен институция, гарантираща общинските заеми (тя 
е собственост на общините, понякога с участие на държавата и пред-
ставители на банковия сектор), се създава и държавен гаранционен 
фонд17 (за неговото създаване може да се ползва финансиране от 
структурните фондове). Такава една институция има за основна за-
дача да гарантира общинските заеми, но с течение на времето е въз-
можно да се ангажира с предлагането на други услуги като консулти-
ране, изготвяне на проекти и т.н. Обикновено тя инвестира общинс-
ките вноски и създава резервен фонд, използван само в случаи, в 
които дадена община не може да посрещне задълженията по дълга. 
Държавният фонд има единствено гарантиращи функции и поема 
част от риска при обезпечаване на общинския дълг. По този начин, 
на основата на коопериране между общините, се създават предпос-
тавки за привличане на заемни средства при по-добри условия. 

Не трябва да се пренебрегва и фактът, че основна предпостав-
ка за ефективното управление на местния дълг е прилагането на 
„добра“ система за дългосрочно инвестиционно планиране. Общини-
те следва да насочат своите усилия към подобряване на процеса на 
инвестиционно планиране на местно ниво и да го обвържат с новите 
планове за развитие по ЗРР. При капиталовото бюджетиране18 на 
местно ниво трябва да се прилагат методики за подбор на инвести-
ционни обекти преди включването им в многогодишния инвестицио-
нен план, анализ разходи–ползи, или анализ на разходната ефектив-
ност, средносрочно бюджетно прогнозиране и да се отчитат инвести-
ционните намерения на правителството по отношение на общината. 
В същото време е необходимо да се прави инвентаризация на при-
тежаваните капиталови активи и оценка на разходите, които даден 
реализиран обект ще изисква от бюджета за своята поддръжка и по 
същество е нов траен разход. Капиталовото бюджетиране може да 
подпомогне по-ефикасното оползотворяване на ограничените ресур-
си, намирането на връзки с други проекти и дейности, мобилизиране-
то на външни ресурси и поддържането на финансова стабилност в 
общината. Чрез него освен това ще се подпомогне изготвянето и 
включването в общинския план за развитие на такива общински про-
                                                           
17 Stec, Isabella Barati. The Practice of Municipal Infrastructure Finance in Hungary: Modeling 
Municipal Investment Activity. – NISPAcee occasional paper, Volume vi, 1, winter 2005.  
18 Процесът на капиталово бюджетиране включва следните етапи: инвентаризация на при-
тежаваните дълготрайни активи, многогодишен инвестиционен план с подредени по прио-
ритетност проекти, финансов план за изпълнение и капиталов бюджет като обобщаващ 
израз на инвестиционната дейност на общината за текущата година.  
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ектни предложения (реалистични и финансово обосновани), които са 
„правоспособни“ за финансиране от фондовете (регионалните инф-
раструктурни програми) на ЕС. 

 
Такси и P3s 
Потенциален източник на приходи, с които да се възстановят 

изцяло или отчасти разходите за даден инвестиционен обект, са пот-
ребителските такси, приносите за благоустройство и публично-
частните партньорства. Тяхната значимост нараства съществено, ако 
се разглеждат и във връзка с привличането на средства от капитало-
вите пазари за осъществяване на значими общински инвестиции. 

От началото на 2003 г., с измененията в Закона за местните 
данъци и такси (ЗМДТ) общините могат да изработват собствена по-
литика по отношение на таксите и цените за потреблението на мест-
ни услуги. Местната власт разполага с пълни правомощия по отно-
шение на размерите на местните такси и обхвата на услугите, за кои-
то да изисква заплащането на цена. Основните принципи при опре-
деляне на обхвата, размерите, сроковете и начина на плащане на 
местните такси са уредени в ЗМДТ. Извън изброените в чл. 6 на 
ЗМДТ такси, за всички услуги и права, предоставяни от общината, 
общинският съвет определя цена. Така се предоставя един широк 
кръг от възможности за местната власт да изисква заплащане за 
потреблението на осигуряваните от нея услуги. Въпреки това общи-
ните все още не се възползват напълно от предоставените им по за-
кон правомощия и таксите невинаги отразяват целия размер на раз-
ходите по предоставянето на услугите, което, разбира се, е за сметка 
на останалите бюджетни приходи. Рядко се използват и предимства-
та на таксите като начин за възстановяване на разходите по общинс-
ки инвестиционни проекти. 

Някои общински капиталовложения създават услуги, от потреб-
лението на които в дългосрочен план могат да се генерират приходи 
от такси, докато други единствено допринасят за местното развитие 
и благоустройство. Потребителските такси са средство за възстано-
вяване на направените от общината разходи, ако последните водят 
до реализирането на инвестиционен проект, който създава услуга, 
носеща директни ползи за потребителите. Възможна алтернатива за 
преодоляване на трудностите по финансиране на социалната и тех-
ническата инфраструктура е използването на приноси за благоуст-
ройство19. Всеки инвестиционен обект – жилищна или офис сграда, 
търговски комплекс, промишлено предприятие, поражда ново търсе-
не на публична инфраструктура и необходимост от разширяване на 
съществуващата. Чрез заплащане на изискуемите приноси се осигу-
                                                           
19 Наричат се още специални налози, такси за въздействие и изземвания, а използването 
им е застъпено най-широко в САЩ, Австралия и Великобритания. 
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ряват средствата, нужни за удовлетворяване на това нараснало тър-
сене, без допълнително данъчно натоварване на населението. 

Разбира се, друго решение предлагат така популярните напос-
ледък публично-частни партньорства (P3s). Ползите от публично-
частните партньорства като въвеждане на нови, съвременни техно-
логии и управленски познания, повишаване на икономическата ефек-
тивност и т.н., са добре известни. Най-голямата полза от тях обаче се 
състои в осигуряване на необходимите средства за капитални инвес-
тиции, включително и чрез достъп до капиталовите пазари. Публич-
но-частното партньорство създава възможност да се реализират 
крупни инвестиции, но изисква внимателно планиране и изпълнение 
на съвместните проекти и равномерно разпределение на рисковете и 
ползите между страните по проекта. 

 
Заключение 
 
Един от водещите приоритети на националната разходна поли-

тика през следващите години е насърчаване на капиталните инвес-
тиции в областите, тясно свързани с членството на България в ЕС 
като транспортната инфраструктура и околната среда. За да се прео-
долее натрупаното изоставане във финансирането в предходните 
години и за да се достигнат адекватни равнища на местни капита-
ловложения, е необходим нов подход към общинските инвестиции. 
Чрез него комплексно трябва да се обхванат всички възможни източ-
ници за финансиране на общинските инвестиции, като се предприе-
мат действия за реформиране на системата на капиталовите субси-
дии и увеличаване на финансовата самостоятелност на общините за 
генериране на по-големи собствени приходи, необходими за съфи-
нансиране на проекти и разширяване на достъпа до капиталовите 
пазари. 
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ПРОМОЦИЯ 

НАУЧЕН ЖИВОТ 
 

ПРОМОЦИЯ НА МОНОГРАФИЯТА 
НА ПРОФ. ДИН ТОНЧО ТРЕНДАФИЛОВ 

„ДОБРАТА ИКОНОМИКА 
ИЛИ ЛИПСВАЩАТА ВИЗИЯ ЗА БЪДЕЩЕТО“ 

 
Редакционна 

 
Промоцията беше организирана от научния колектив на КИА. 

Към нея проявиха жив интерес и много представители на обществе-
ността в Пловдив, учени и общественици. 

Книгата беше представена от проф. Светла Тошкова с обстоен 
доклад, в който бяха очертани такива приносни моменти в моногра-
фията като оригиналното виждане за еволюцията на пазарната ико-
номика като генератор и катализатор на динамичните промени в съв-
ременното общество, при които пазарът се утвърждава като ядро на 
една нова бизнес цивилизация, далече надхвърляща, класическите 
либерални представи за „невидимата ръка“. Пазарът днес разкрива 
по нагледен начин противоречивата съзидателна и разрушителна 
сила на капитала, като извежда самата пазарна икономика далече 
зад известните ни исторически граници на приспособителния процес. 

Два са основните фактори, които лежат в основата на бързите 
промени в модерната пазарна икономика: технологическата револю-
ция и предизвиканите от нея структурни промени в пазарната иконо-
мика, които очертават нова осева линия на икономическата система. 
Либералната икономика отстъпва пред настъплението на мрежовата 
икономика от глобален тип. В рамките на тази глобална по природата 
си пазарна икономика получава нови характеристики както капитало-
вият, така и трудовият пазар. Парите се „дематериализират“, а елек-
тронните потоци от целенасочени и блуждаещи капитали създават 
нарастваща неустойчивост на финансовата система въпреки краси-
вите фрази за самата финансова революция. 

Непрестанно нараства имущественото неравенство и дифе-
ренциацията на доходите. Бедните стават по-бедни, богатите – по-
богати. Нещо повече – върхушката от милионери и милиардери се 
обособява в особени „зони на достъпа“ – факт, който дава основание 
на много изследователи и публицисти да заговорят за появата на 
„ново Средновековие“ пред прага на XXI век! 

Ректорът на КИА – доц. д-р Г. Манолов, постави в центъра на 
своето изказване проблемите на мрежовата икономика, в рамките на 
която наблюдаваме изследваните от проф. Трендафилов нови фор-
ми на движение и реализация на дилемата пазарно саморегулира-
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не–държавно управление в интерес на обществото като цяло. Дис-
кусията в отговор на въпроса „колко пазар и колко държава“ посте-
пенно се превръща в дискусия „за“ или „против“ социалното пазарно 
стопанство! 

Доц. Манолов изтъкна, че е справедливо да се каже, че проф. 
Т. Трендафилов, без да позира като „манекен на научното поприще“, 
е направил успешен опит да развие една цялостна теза за мрежово-
то общество. Това е сериозен принос в българската социално-
икономическа мисъл, който надхвърля домораслите представи на 
днешната теория (по този проблем), доколкото монографията изцяло 
се опира на интердисциплинарния подход. 

В своето изказване доц. Манолов отдели специално внимание 
на приносния характер на анализа, който прави проф. Трендафилов, 
на такива сложни проблеми като многото лица на демокрацията, кри-
зата на демократичните политически системи в условията на глоба-
лизация и отслабващата роля на националната държава. Специално 
внимание той отдели на оригиналния начин, по който авторът на мо-
нографията третира „лобизма – царството на търговците на полити-
ческия пазар“... 

Това бяха и главните аспекти на изказванията на колегите, по-
вечето от които подкрепиха вече изказаните оценки за монографията 
и се възползваха от възможността да отправят въпроси към автора. 

Проф. Трендафилов благодари сърдечно за ласкавите оценки и 
обобщи поставените въпроси, свързани с новото в монографията и с 
целите, които си е поставил. 

Авторът посочи, че подтикът да се залови с проблемите, изло-
жени в тази монография, идва от тревожната изостаналост на широ-
коразпространените, безнадеждно остарели представи за пазарната 
икономика и нейните функционални механизми. 

Нужно ни е ясно и недвусмислено, на висок глас да обявим, че 
капитализмът днес се различава не само от класическия си модел, 
но и от капитализма в началото и средата на XX век! Глобализацията 
породи не само всепроникваща взаимна зависимост на включените в 
световния пазар национални икономики, но и съвършено нови форми 
на зависимост и противопоставяне, нови противоречия и нови струк-
тури, които едновременно ограничават възможностите на национал-
ната държава и противопоставят по нов начин пазара на демокраци-
ята в рамките на една непозната по-рано, могъща мрежова пазарна 
икономика. Светът става едновременно по-интегриран и в същото 
време по-атомизиран и конфликтен, по-несигурен в собственото си 
бъдеще, което никой сериозен изследовател не се наема да очертае! 
Няма визия за бъдещето! Няма красиви утопии... 

Измести се осевата линия на самата капиталистическа иконо-
мика от естествената основа на живота към спекулативния бизнес, 
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базиран преди всичко върху непознатите в миналото възможности, 
израстващи от т.нар. „финансова революция“. Наблюдаваме проти-
воречива дематериализация на разменните отношения, които водят 
до ерозия на класическите форми на частна собственост и въвличат 
все по-широки слоеве от обществото във виртуалния свят на прият-
ните преживявания, които превръщат спестяванията на обикновени-
те потребители в спекулативни печалби. Все по-широки слоеве от 
обществото водят живот на кредит, с всички произтичащи от това 
последици не само за индивида, но и за бъдещето на всички. 

Изменя се не само природата на физическия капитал, засенчен 
от спекулативния финансов капитал, но и природата на човешкия ка-
питал. Наблюдава се тревожно изместване на акцента от висококва-
лифицирания работник във фирмата и т.нар. „символни специалис-
ти“, които управляват транснационалните корпорации и движението 
на спекулативните потоци от капитали. 

Всичко това е свързано с пестелив анализ на представите за 
мястото и ролята на труда, за достойнството и за желаната добра 
икономика. 

Накрая проф. Трендафилов благодари сърдечно на взелите 
думата и отново подчерта, че задачата на изследователя не е да 
венцехвали настоящето и неговите заинтересовани защитници, а да 
разкрива и поставя за решаване на нерешените проблеми. 
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ВЪЛНУВАЩА И ДЪЛБОКОПОУЧИТЕЛНА КНИГА 
ЗA ИСТОРИЯТА НА ЕВРОПА 

„Европа: История“ на Норман Дейвис*

 
Редсъвет на КИА 

 
Историята е обаятелна наука както със своя предмет, така и с 

динамичните промени в историческото знание, които внасят животът 
и натрупването на все нови и нови разкрития на археологически и 
писмени паметници на културата от различни епохи. Именно поради 
това историческото знание е арена на непрестанни дискусии, които в 
една или друга степен намират отзвук във всички обществени науки. 
Защо обществознанието също е исторично? То отразява по особен 
начин както историческото минало, така и настоящето, от което из-
растват новата и най-новата история. 

Именно поради това е малко странно, че такава вълнуваща 
книга като второто подобрено издание на безспорно забележителна-
та творба „Европа: История“ на добре известния на научната общ-
ност историк, професор емеритос на Лондонския университет, стар-
ши член на Уулфсън Колидж – Оксфорд, и автор на поредица широ-
коизвестни книги, посветени на историята на нашия континент, пуб-
лицист и стилист от най-висока класа, не предизвиква любопитството 
на обикновения читател! 

Книгата на Норман Дейвис е избирана десет пъти на конкурси 
за „Книга на годината“ и единодушно е приета от научната общност 
като „най-амбициозната история на континента, която е писана няко-
га“! И този факт не е случаен, тъй като става дума за феноменално 
съчетание на респектираща ерудиция, блестящ, завладяващ публи-
цистичен стил, рядко съчетание на труднодостъпна документалисти-
ка с политическите, икономическите и духовните реалности на разг-
лежданите исторически епохи, великолепно подкрепени от подбрани 
с вкус литературни бисери, запечатали завинаги извисената духов-
ност на съответното време. 

Книгата е рядко сполучливо съчетание на широкоизползвани и 
малко известни исторически документи, паметници на културата и 
писмени свидетелства с великолепните „капсули“ (щастливо хрум-
ване на автора да изпъстри научното повествование с характерни за 
епохата литературни откъси от най-видни автори или с изказвания на 
видни политици), приложените илюстрации, представящи световно-
известни картини, скулптури и др. паметници на културата, множест-
вото географски карти според епохата и състоянието на географски-
те познания и богатия статистически материал. Именно поради това 

                         
* Велико Търново: Абагар, 2005, 1342 с. 
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редовният текст плюс „капсулите“ заемат 1142 страници, а останали-
те 200 са справочен материал! 

Далеч не всичко в този обемист том е безспорно. В много слу-
чаи авторът отстоява собствени становища, които заслужават инте-
реса ни и когато сме съгласни с него, и когато сме готови да спорим. 
Защото тезите му са солидно аргументирани и най-малкото стимули-
рат нашето мислене и ни принуждават да търсим контрааргументи! 
При това има една закономерност: колкото по-близък до съвремен-
ността е авторовият текст, толкова по-често се налага да му се про-
тивопоставяме. Въпреки че това не е толкова често и толкова лесно. 

Книгата е подразделена на дванадесет глави, предговор, вели-
колепно есе върху легендата за Европа, което ни запознава с мита 
за похищението на Европа от приелия образа на красив бял бик 
Зевс... и пространно въведение, което показва вкуса и взискател-
ността на Дейвис към теоретико-методологическите проблеми в ис-
торическите изследвания. 

В първата глава авторът ни запознава с наличното знание за 
появата, географските и климатичните измерения на бъдещия конти-
нент, който „много европейци възприемат, че техният „континент“ е 
великолепно надарен и поради това предопределен от Природата за 
световно превъзходство“ (вж. Дейвис, Норман. Европа: История. Ве-
лико Търново: Абагар, 2005, с. 69), за да защити своята теза, че 
„всъщност полуостров Европа изобщо не е истински „континент“...“ 
(пак там). Много интересен е разказът на автора за населването на 
„континента“. Той убедително отстоява позицията си, че, когато ги по-
молят да дефинират понятието „европейска история“, много профе-
сионални историци не могат да дадат ясен отговор“ (пак там, с. 67). 

Тази глава с подзаглавие „Околна среда и предистория“ ни 
запознава с минойската цивилизация на остров Крит и нейната ги-
бел. Тази „първа европейска цивилизация“ (пак там, с. 115) подтиква 
автора да постави интересните въпроси относно връзката между 
недостатъците на човешката природа и сполетяващите ни не-
щастия, както и дали „катастрофическата теория, която се прилага 
към различните клонове на природните науки, може да бъде прило-
жена със същата сила към дългосрочните модели на човешките дела“ 
или дали „математическата теория за хаоса може по някакъв начин да 
обясни защо дълги спокойни периоди на растеж могат изведнъж да 
бъдат прекъснати от интервали на объркване и безпорядък“ (пак там). 
И заключава, че предисторическата епоха на бронзовата епоха, за-
вършила с Кносос и Микена, е първият от трите големи цикъла на ев-
ропейската история. Вторият съвпада с Гърция и Рим, а третият, кой-
то продължава и сега, съвпада с възхода на модерна Европа... 

Втората глава, посветена на Древна Гърция, е вълнуващ разказ 
за възхода и гибелта на една култура, която блести с философията и 
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литературата. Малко са творбите като „Илиада“ и „Одисея“ и нито 
една според автора не ги превъзхожда! И цитира Софокъл, че нищо 
не е по-чудесно от човека... 

Нищо не е пропуснато – нито гръцката наука като клон на об-
щата философия, нито Школата на циниците, основана от Диоген, 
нито епикурейците, нито Школата на стоиците, нито величието на 
Гърция, достигнато по времето на Перикъл (пак там, с. 153). И като 
преход към третата глава, посветена на Древния Рим, Дейвис мъдро 
отбелязва: „все пак двата най-поразителни процеса през тази епоха – 
сливането на гръко-римската цивилизация и средиземноморската (...) 
това са били народите, чиито наследници и традиции са се озовали в 
сърцевината на по-късната европейска история“ (пак там, с. 169). 

За автора „в римския свят съществува едно качествено сцеп-
ление, което не може да се приложи нито към Гърция, нито към някоя 
друга цивилизация“ (пак там, с. 171). Добре е защитено мнението му, 
че за гърците ключово значение имат „корабите с високи носове“, до-
като римляните се опират на маршируващите легиони... 

През целия текст, посветен на възхода и падението на Рим, 
преминава убеждението на автора, че „дългът на Рим към Гърция е 
огромен“ (пак там, с. 172). 

Тъй като не е възможно да се възпроизведе всичко, казано в 
тази блестяща глава, като започнем с войните, законодателството, 
преминем през литературата и завършим с римската литературна 
слава, достатъчно е да посочим, че рецензираната книга ни отваря 
очите за появата и природата на Източната римска империя – 
Византия, която масово се бърка с Гърция и гръцкото наследство. 
Всъщност тя възниква в резултат на един политически ход на Конс-
тантин, който премества столицата си в малкия град Византион, пре-
върнал се в Константинопол. И въпреки че повечето историци по 
инерция изоставят името Римска империя в полза на Византийска 
империя, императорите и техните поданици продължили да мислят 
за себе си като за римляни (пак там, с. 259). 

Преходът от третата към четвъртата глава естествено се свър-
зва с превръщането на християнството в официална държавна 
религия от Константин и масивния исторически процес, наричан 
Варварските нашествия. За нас е особено интересно да прочетем 
критиката срещу тесногръдото схващане на „нашествията“ като изця-
ло германски и признанието, че „в същата епоха българите се издиг-
нали до положение на велика сила на Балканите. Праотецът на тех-
ните ханове, Кубрат, бил съюзник на Ираклии...“ (пак  там, с. 268), а 
българите, след като се заселили на Черноморския бряг, „помогнали 
на империята да отблъсне арабската обсада“... 

Крайно интересно е твърдението на Дейвис, че „Византийската 
държава практикувала непрестанен патернализъм в обществените и 
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икономическите дела“ (пак там, с. 269). На този фон е разгледан въз-
ходът и на исляма (622–778 г.). Всичко в тази глава, озаглавена 
„Раждането на Европа“, ни въвежда в политиката, икономиката и 
духовността на Средновековието, датирано във времето около 
750–1270 г. 

Като анализира формирането на новите държави и епохата на 
Карл Велики, в която възкръснало древното име на Европа, авторът 
отхвърля убедително примитивната представа за средновеков-
ния феодализъм като мрачна епоха. Според него „феодализмът 
оставил огромно наследство в западната култура“ (пак там, с. 335). 
За нас е особено интересно да отбележим признанията, че, притис-
ната от исляма, Византия била изправена пред „енергичната държа-
ва – Първата Българска империя, появила се при племенните прик-
лючения на Тервел, Крум и Омуртаг“, като при Симеон „България се 
опитвала да си присвои ролята на Византия на Балканите“ (пак там, 
с. 339), както и признанието, че „Бохемия също като България в про-
дължение на много години балансирала между латинското и гръцкото 
влияние“ (пак там, с. 343). 

Интересен е анализът на появата и ролята на кръстоносци-
те, както и на действията на техните ордени. 

Шестата глава на книгата е посветена на „Християнският свят 
в криза“ около 1250–1493 г. И пак в противоречие с твърденията за 
мрачното Средновековие авторът ни представя по изключително ин-
тересен начин такъв бисер от средновековните градове-държави ка-
то Флоренция чрез анализ на живота, архитектурата и литературата 
на флорентинците. Пред нас оживяват фигурите на Данте Алигиери, 
Петрарка и Бокачо. Една епоха, през която Франция за пръв път е 
изправена пред възможността „да се превърне в доминираща сила в 
Европа“ (пак там, с. 422). 

Средновековната цивилизация е анализирана в широк поли-
тико-икономически, географски и духовен план като „теократична“, в 
която „трябва да се направи разграничение между „високата култура“ 
на образования елит и „ниската култура“ на обикновените хора (пак 
там, с. 448). 

Седма и осма глава са посветени на проявите и природата на 
Ренесансовата епоха и съпътстващите я реформации. Верен на 
стила си, авторът преминава в следващата глава към връзката меж-
ду Просвещението и Абсолютизма, за да стигне интригуващо до 
анализ на природата, причините и значението на Френската ре-
волюция, която за него е „събитието, което е дало на думата „рево-
люция“ нейното пълно, модерно значение: тоест не обикновен поли-
тически катаклизъм, а цялостно отхвърляне на една система на уп-
равление заедно с нейните социални, икономически и културни осно-
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ви“ (пак там, с. 687). Много сполучливо главата е наречена „Конти-
нентът в смут“. 

Следва епохата на зараждането и динамичното развитие на ка-
питализма, когато „европейците се почувствали не само силни, но и 
по-висши“ (пак там, с. 767), анализирайки както величието, така и 
дълбокопротиворечивия характер на това развитие, което доведе 
света до двете световни войни и породи явления като фашизма и 
сталинизма. Изложението е богато, многоаспектно и със силни хума-
нистични внушения. То естествено преминава в сгъстен аналитичен 
текст за „затъмнението“ (1914–1945 г.), с всички „тоталитарни ужаси 
на комунизма и фашизма“, които, прибавени към ужасите на войната, 
„създават един несравним сбор от смърт, нещастия и деградация“ 
(пак там, с. 903). 

Повтарям, това е книга, която носи интелектуална наслада, 
обогатява и възвисява духа ни! 

Съзнателно сгъстих разказа за последните глави, посветени на 
Новото време, което, първо, познаваме повече или по-малко добре, и 
второ, защото тъкмо в тази част на книгата има много спорни момен-
ти, които не могат да се изложат концентрирано. Затова само под-
чертавам, че те съществуват и могат да бъдат обект на анализ и 
размишления за заинтересования просветен читател. Не мога да 
скрия изкушението си да предизвикам любопитството на читателя, 
като подчертая вече казаното, че това не е просто фактологична ис-
тория, не е учебник, а духовен субстрат, който ни изкушава отново да 
се върнем към наследството на класиците, да се обогатим с нови 
знания за Еразъм Ротердамски, за личността на Микеланджело Буо-
нароти и противоречивия Леонардо да Винчи, да видим по нов начин 
конфликта между благородника Волтер и самообразовалия се „self 
made man“ Жан-Жак Русо, да видим по нов начин Хегел и Кант... Уви, 
книгата е много богата, за да бъде преразказана. Още повече че ста-
ва дума за внушителен том от 1342 страници! 

Изданието завършва с емоционален и добре аргументиран ана-
лиз на разделението и иманентната неделимост на Европа, „която 
няма да бъде обединена напълно в близкото бъдеще. Но тя има 
шанс да бъде по-малко разделена...“ (пак там, с. 1140). Последното 
изречение на книгата е: „Европа продължава ездата си“ – една алю-
зия с мита, с който започва, – тя е на гърба на Зевс!... 
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В ПАМЕТ НА ПРОФЕСОР МИЛТЪН ФРИДМЪН 
 

проф. дин Тончо Трендафилов 
 

За по-малко от година и половина световната икономическа 
мисъл загуби двама от най-ярките си представители – първом Джон 
Кенет Гълбрайт, и неодавна – Милтън Фридмън. Представители на 
твърде различни направления в съвременната икономическа наука, 
тези колоси имат многобройни nocледoватели и критици. И това е 
съвършено естествено за оригинални мислители, наложили свои 
собствени становища, теории и проекти за решаване на проблемите 
на света, в който живеем. 

Започвам този текст със спомена за Гълбрайт и Фридмън, пър-
во, защото става дума за безспорни авторитети в икономическата 
наука, от които всички ние сме се учили и критично оценявали, и вто-
ро, защото имах честта да познавам лично тези необикновено инте-
ресни мислители и общественици, вълнували с творчеството си де-
сетилетия наред жадните за нови знания и ефективни решения учени 
и политици. Никой не може да оспори този факт! Както и истината, че 
става дума за великани на мисълта, които застъпват в повечето слу-
чаи коренно противоположни схващания за настоящето и бъдещето. 

Гълбрайт е демократ и мозъкът на костите. Фридмън е консер-
ватор либерал от най-чиста проба. 

Нямам никакво желание в тази посветена на Фридмън статия 
да се спирам на огромното творчество на Гълбрайт, но не мога да 
подмина крайно интересната полемика, която водеше срещу него 
професор Фридмън, с единствената цел да очертая по-пълно твърде 
противоречивия характер на покойния Милтън Фридмън. Защото – 
убеден съм в това – именно способността на Фридмън да печели 
диспута с противопоставящите му се критици му създаваше славата 
на заядлив и проклет противник. Достатъчно е за целта да прочетем 
неговия диалог с бившия председател на Съвета на икономическите 
съветници на президента Кенеди и по-късно консултант в Изпълни-
телния офис на президента Джонсън – Уолтър Хелер, по въпросите 
на монетарната и фискалната политика [1] по време, когато 
Фридмън е президент на Американската икономическа асоциация и 
съветник на печално известния войнстващ консерватор Бари Голдо-
утър, а по-късно и на президента Ричард М. Никсън. От страниците 
на списание „Нюзуик“, в което водеше собствена колонка, Фридмън 
участваше активно в обсъждането на текущите икономически и по-
литически проблеми на САЩ! Тази дискусия е интересна както със 
съдържанието си, така и с формата, в която Фридмън критикува 
„приятелите“ си кейнсианци от позицията на крайнодесния консерва-
тивен либерализъм... 
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Милтън Фридмън – човекът и ученият 
 
Моето познанство с проф. Фридмън датира oт януари 1975 г., 

когато с любезното съдействие на „Айрекс“ пребивавах цял месец 
като гостуващ професор в ръководения от Фридмън икономически 
институт. 

Бях се подготвил добре за първата ни среща с въпроси, възник-
нали при четенето на две от основните му книги: „Капитализъм и сво-
бода“ – вече претърпяла няколко издания, и „Позитивен икономикс“. 
Помолих г-н Фридмън да разреши на срещата да присъства и съпру-
гата ми поради по-доброто познаване на американския английски в 
по-широк план от строгонаучния, в който се чувствах уверено. 

Изненада ме неособено любезната реакция на г-н професора, 
който изказа учудването си, че ние, в България, знаем и говорим анг-
лийски, като емоционално подхвърли: „Аз познавам само една соци-
алистическа страна – Югославия!“. Отговорих му, разбира се, дос-
тойно и по начин, който го накара да смени тона и да попита какви са 
въпросите ми към него. Естествено първият въпрос беше за приро-
дата на съвременната инфлация и за причините, поради които тя се 
разгръща и в САЩ. 

Отговорът му беше концентриран единствено върху количест-
вото на парите в обращение, което нараствало, тъй като при демок-
рация като американската правителството не можело да не се съоб-
разява с желанието на хората да имат повече пари! Възразих неосо-
бено любезно и провокирах моя домакин да премине по собствените 
му думи към „по-техничен подход“, като за специалисти! 

Нещата потръгнаха и когато преминахме към книгата му „Капи-
тализъм и свобода“, която аз нарекох „книга кредо“, вече разговарях-
ме като колеги по кардиналните въпроси за настоящето и бъдещето 
на капитализма като система. 

Позволих си това малко литературно отклонение от строгия на-
учен текст, защото то позволява да видим по-отчетливо човека и 
учения Милтън Фридмън такъв, какъвто го видях за пръв път, а и 
многократно след това. Сприхав, самоуверен, на върха на славата си 
като водещ икономист в Чикагския университет, той възторжено го-
вореше за своя университет като за място, в което естествено се 
раждат нови школи и водещи икономисти, „способни да отварят очи-
те и на другите“. 

Фридмън е роден през 1912 г. в Бруклин. Родителите му са 
емигранти евреи от Австроунгария. Те са били дребни търговци, а 
след 1913 г., когато се преместват да живеят в Роууей – Ню Джърси, 
майка му открива малка пералня и ателие за химическо чистене на 
дрехи. 
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Детството на Фридмън е било трудно и типично за дете на 
бедни родители. Поради това още от малък е бил принуден да рабо-
ти, за да бори бедността. 

Бил е отличен ученик. Завършва образованието си в Роууей, 
където освен отличните оценки получава особено висока oцeнка по 
математика, която става повод да му бъде предложена стипендия от 
300 долара, за да продължи образованието си в университет в 
Рyтгepc. Но и тук, привикнал с работата, за да си осигурява допълни-
телен доход, студентът Фридмън се е трудил допълнително ту като 
келнер, ту като продавач в магазин. Именно тук, в Рутгерс юнивърси-
ти, той извършва особено важна преориентация от чистата матема-
тика към икономическите науки – факт, който слага своя отпечатък 
върху целия му живот. 

Може би тази преориентация е обусловена от обстоятелствата 
– това е времето на Великата депресия, за която казват, че е била 
истински „инкубатор за икономисти“. И в това няма нищо загадъчно – 
всеки буден ум на млад човек по това време, особено на човек като 
Фридмън, който съвсем не е бил галеник на съдбата, икономическата 
криза силно го вълнува. В този смисъл той е един от продуктите на 
„инкубатора“, който ще остави трайна следа в икономическата наука. 

Има и още една причина за тази преориентация на Фридмън: в 
Рутгepc той попада под личното влияние на Артур Бърнс – виден 
представител на Националното бюро за икономически изследвания, 
създадено и ръководено до края на живота му от знаменития Уесли 
Мичъл. Именно Мичъл е човекът, който щe играе важна роля в живо-
та на младия Фридмън. Той го насочва към такъв независим и с изк-
лючително висок авторитет научен център като университета в Чика-
го, където получава магистърската си степен! За негово щастие пo 
това време в Чикаго работи истинско съзвездие от най-изтъкнати 
учени икономисти като Джордж Стиглер и Алън Уилис! Тук блести 
звездата на Франк Нaйт – всепризнатия лидер на микроикономичес-
кия анализ по това време. Тук все още е силен споменът за непокор-
ния Торнстейн Веблен. Тук заедно с Фридмън се учат такива бъдещи 
икономисти като Пол Самюелсън... 

Милтън Фридмън попада в класа на Найт! И с група свои колеги 
организира издаването на дайджест от есета на Найт, озаглавен 
„Етиката на конкуренцията“. 

Много силно влияние върху възгледите на Фридмън упражнява 
книгата на Хенри Симънс „Икономическата политика на свободното 
общество“, за която сам Фридмън казва, че „му е разкрила кредото на 
либералите“. 

Най-силно влияние върху младия Фридмън обаче има Джакоб 
Винер, за когото бъдещият лауреат на Нобелова награда казва: „то-
ва е човекът, който ми отвори очите“ за икономиката. 
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И въпреки всички хубави страни на пребиваването му в Чикаго 
Фридмън е принуден да го напусне главно поради опърничавия си 
характер. Това е причината да приеме стипендията, получена със 
съдействието на Бърнс в Колумбия юнивърсити – Ню Йорк, където 
започва и преподавателската си дейност. Тук, в Колумбия юнивърси-
ти, за разлика от Чикаго, има повече идеологическа ориентация, по-
вече центризъм, но влиянието на кейнсианството е значително по-
слабо, отколкото в Харвард. Следователно пристрастеният към тра-
диционните либерални ценности Фридмън тук получава добри въз-
можности за развитие. При това Уесли Мичъл става негов покро-
вител и му позволява да защити успешно докторската си дисертация 
върху свободните професии и доходите им в САЩ. По-късно по пока-
на на Симон Кузнец – един от най-изтъкнатите американски специа-
листи по проблемите на националния доход и неговото изчисление, 
Фридмън преминава на работа в Националното бюро за икономичес-
ки изследвания през 1937 г. Тук той се запознава с проф. Роуз 
Фридмън – сестра на виден деец от Чикагския университет и бъде-
ща негова съпруга. В последните години двамата професори – вече 
пенсионери – публикуваха съвместни книги, сред които особено из-
вестна стана „Свободен да избираш“ – версия, представена и като 
телевизионни диалози (преведена и у нас). 

Фридмън е работил известно време в Уисконсин юнивърсити, 
където се запознава с Уолтър Хелер, считан за „цветето на Уискон-
син“, по-късно съветник на президента Кенеди1. Тук Фридмън се за-
познава и с бъдещи авторитети като Дж. Кенет Гълбрайт, издигнат 
като началник на Комитета по контрола на цените през времето на 
войната. 

Фактически Фридмън получава голямо признание и известност 
в началото на 50-те години на XX в. с книгата си „Есета за позитив-
ната икономия“, в която прави разграничаване между нормативната 
икономическа теория, която търси отговор на въпроса какво трябва 
да бъде обществото, и позитивната икономия, която анализира об-
ществото и икономиката такива, каквито са и от позицията на базата 
емпирични данни, а не според цeнностната система на обществото. 

Най-широка популярност в Америка му донася книгата кредо 
„Капитализъм и свобода“, в която Фридмън се проявява повече 
като социален философ, отколкото като икономист. Това е книга, на-
писана в духа на традиционния либерализъм, почти с ентусиазма 
и преклонението на А. Смит пред всесилието и неограничените въз-
можности на „невидимата ръка“... Тази книга излиза от печат през 
1964 г. и е претърпяла повече от 12 издания. 

                         
1 С голям интерес бе посрещната неговата книга за бъдещето на нашата наука – Heller, 
Walter W. New Dimensions of Political Economy. Massachusetts, 1966. 
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Монетаристът Фридмън обаче е изявен най-ярко в книгата 
„Снабдяването на икономиката с пари (money supply) и промени-
те в цените и производството“, идеите на която лягат в основата 
на съвместно подготвената монография с Ана Шварц на тема: „Па-
рична история на САЩ 1876–1960“, излязла от печат през 1963 г. 
Именно тези трудове донесоха Нобеловата награда на Фридмън – 
признание преди всичко за типично монетаристичните възгледи и 
разработки, присъдена му през 1976 г. 

 
Монетаризмът на Фридмън 
 
Фридмън не е просто привърженик на количествената теория на 

парите и монетарист в традиционния смисъл на думата. Той е 
едновременно всепризнат лидер на съвременния монетаризъм и 
автор на своя версия на монетаристичната теория, която се отли-
чава от традиционните възгледи с оригинални акценти и черти като: 

1. Фридмън акцентира върху самостоятелното значение и не-
обходимостта от цялостна разработка на въпроса за скоростта на 
обращението на паричната маса (V); 

2. За него проблемът за скоростта на обращението на парите 
(V) не е механичен въпрос, а кардинален икономически проблем, 
който може да се разбере правилно само на базата на теорията за 
търсенето на пари в съвременното пазарно стопанство; 

3. Той отстоява гледището, че търсенето на пари на свой ред 
трябва да се изследва от позициите на обикновената теория за цени-
те, т.е. парите се подчиняват на общите закони на търсенето и 
предлагането; 

4. Функцията на търсенето на пари (т.е. устойчивите функции 
на скоростта на обращението на парите) следва да се изучават на 
базата на емпиричните статистически данни и в никакъв случай не 
априорно с методите на нормативната икономия. Именно Фридмън 
и неговите последователи доказаха, че между масата на парите 
в обращение (М) и скоростта на обращението (V) има връзка, но 
тази връзка не означава, че скоростта на обращението може да 
се разглежда като функция на парите и тяхното количество. 

Фридмънистите твърдят и привеждат най-различни доказателс-
тва в подкрепа на тезата си, че не скоростта на обращението (V), а 
функцията на скоростта на обращението има постоянен характер! 

Не е трудно да се разбере, че в светлината на казаното Фрид-
мън и фридмънистите отстояват монетаристична теория, която 
е вариант на теорията за търсенето на пари. В този смисъл това е 
частнонаучен аспект на теорията на парите и паричната система 
с поглед към паричното обращение, а не теория за производството, 
динамиката на доходите и равнището на цените. Те сами признават, 
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че количествената теория за парите не може да ни даде отговор 
на въпросите, нито да обясни съдържателно поведението на аг-
регатната крива на предлагането и кривата на доходите, или 
кривата на търсенето. 

Доказан слаб пункт в частнонаучната концепция на моне-
таризма на Фридмън е тезата, че скоростта на обращението зависи 
от равнището на нормата на лихвата – с това свое твърдение 
Фридмън и монетаристите фактически възприемат кейнсианско-
то обяснение за поведението на макроикономическите агрегати! 

Съществено различие, с което монетаризмът на фридмънисти-
те се отделят от традиционната количествена теория за парите, е 
твърдението им, че съществува доказан „ефект на закъснението“ 
на последствията от промените в парично-кредитната система в духа 
на мислите, изказани от Уорбъртън още през 40-те години на XX век. 
Тези съображения бяха изяснени в публикациите на Фридмън от 60-
те години на XX век, в които са приведени множество доказателст-
ва и опростена схема за „ефекта на закъснението“, базирани вър-
ху статистическите данни от 75 години! Полезното в тези анализи е 
свързано с изясняването на повратните точки в движението на 
паричната маса и с начина, по който те се съгласуват с върхови-
те и най-ниските точки в движението на икономическия цикъл. 
От приведените данни се вижда, че закъсненията са не само доста 
големи, но и промените в паричната маса предшестват преврат-
ните точки в икономиката (икономическия цикъл!) във фазата на 
подем с около 16 месеца, а във фазата на спад – с около 12 месеца. 

Фридмън счита, че икономистите биха могли да предсказват 
хода на икономиката само с година напред, и поради това той пре-
поръчва вместо да се прилага гъвкава парична политика, която може 
да доведе до общо разстройство на паричната система, да се следва 
политиката на фиксирани, стабилни темпове на нарастване на 
паричната маса в съчетание с известно понижаване на скоростта на 
обращението или отчитането на този феномен! За него увеличаване-
то на масата на парите в обращение с 4 % е напълно достатъчно, за 
да се осигурява стабилност на пазарната система като цяло. 

Изследванията на Фридмън и изводите, направени на базата 
на твърде представителен статистически материал, обаче не дават 
нищо ново на науката. Те само потвърждават заключенията и пос-
тановките на Уорбъртън отпреди много години. 

В същото време съвършено основателно редица видни ико-
номисти се отнасят скептично към постановките на монетариста 
Фридмън, тъй като цялата му схема за фиксиран процент за еже-
годно увеличаване на паричната маса (money supply) се изгражда 
върху предположението, че икономическият растеж ще бъде в пре-
делите на същия процент или не по-малко от 3 %. А гаранции за това 
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няма, нито данните от последните десетина години дават основание 
за подобно предположение. Ето защо Хайлбронер и Търнър основа-
телно отбелязват: „През последните години се видя, че нарастването 
на производителността не става така автоматично, както ни се стру-
ваше“ [3: 160]. И продължават: „Предупрежденията на Милтън Фрид-
мън може и да се потвърждават от фактите. Но ни се струва ненор-
мално, когато отвсякъде се носи възгласът „Направете нещо!“, г-н 
Фридмън да казва „Да не правим нищо“ [3: 161]. 

Не бива да забравяме, че всичките грижи на Фридмън са 
свързани с неолибералната ориентация на мисленето му. За него 
е особено важно да се ограничава и намалява държавната интервен-
ция в икономическия живот, тъй като според него властите по-скоро 
влошават положението, отколкото да го подобряват. За него поради 
недостатъчна или закъсняла информация властите обикновено 
предлагат тъкмо това, което не е нужно, а и доброто лекарство, 
приложено не когато трябва, не лекува болестта, а я влошава. 

В този пункт монетаризмът на Фридмън приема политичес-
ки характер и се насочва срещу настойчивите искания за политичес-
ки действия и решения, които ще ограничат отрицателните последст-
вия от инфлацията2. Уви, подобна ориентация на мисленето влиза в 
противоречие с реалностите, тъй като повикът „Да се направи не-
що!“ става всеобщ. И не можем да не се съгласим с цитираните ве-
че автори, че „желанието да се стои настрани и да се позволява на 
системата да следва собствената си съдба е вече част от миналото“ 
[3: 161]. В това отношение Фридмън монетаристът и неолибера-
лът само повтаря мисли, изказани още през 60-те години на XX 
век, уви, неполучили потвърждение от живота. Фридмън само 
повтаря в обновена форма основните идеи на книгата кредо „Капита-
лизъм и свобода“ в защита на свободното предприемачество. 

 
*     *     * 

Признаването на факта, че парично-кредитната система 
въздейства върху цялата икономика, още не е отговор на въп-
роса, в какво всъщност се състои това въздействие и колко зна-
чимо е то. Не е ясно също така имат ли самостоятелно значение за 
икономическото развитие измененията в паричната маса в краткос-
рочен и в дългосрочен план. Никой не е доказал или отговорил на 
въпроса ще предизвикат ли тези изменения промени в цените и в 
обема на произвежданата продукция и в каква степен. 

Няма съмнение, че Фридмън не избягва тези въпроси и е нап-
равил най-много, за да им отговори. И в това отношение разработки-
те в „Паричната история на САЩ 1867–1960“ предлагат интересни 
                         
2 Става дума за един войнствен консервативен либерализъм, пременен в тогата на неоли-
берализъм! 
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доказателства за връзката между колебанията на макроикономи-
ческите показатели и измененията в масата на парите в обраще-
ние. Особено добре е поставен този въпрос в седма глава на книгата 
„Великата депресия“, в която се излагат аргументи в подкрепа на 
твърдението, че кризата би била невъзможна, ако федералната ре-
зервна система не бе допуснала съществени грешки и пропуски. 

Не така ясни и категорични са обаче изводите, които Фридмън 
и Дейвид Вайзелман привеждат в специален Доклад до Комисията 
по парите и кредита. В този доклад двамата автори привеждат съ-
вършено различни аргументи в подкрепа на същата теза. Тук те изс-
ледват връзката между обема на разходите за потребление и „авто-
номните“ разходи (инвестициите), т.е. подлагат на проверка кейн-
сианската теза, но през призмата на разбирането за мащабите на 
предлаганите пари. С данни от 1897 до 1958 г. те стигат до извода, 
че, ако изключим периода на Великата депресия, то във всички оста-
нали периоди връзката между потреблението и количеството на па-
рите в обращение се оказва по-тясна, отколкото между потребление-
то и „автономните“ разходи, т.е. в това те виждат убедително дока-
зателство в полза на количествената теория за парите. Но и кри-
тиката не закъснява: сипят се едно след друго обвинения в некорект-
но и дори странно определяне на „автономните“ разходи. 

Всъщност отговор на поставените въпроси и в хода на прово-
кираната от този доклад дискусия не се получи. Стана ясно обаче, че 
с променливите, които характеризират предлагането на пари, 
могат да се обяснят почти всички изменения в номиналния до-
ход. Тези изменения могат да се представят като следствие от изме-
ненията в паричната, кредитната и фискалната политика. Към каза-
ното някои автори добавиха извода, че въздействието на фискал-
ната политика и на парично-кредитната политика се реализират 
в рамките на първата година от приемането на съответните мер-
ки. Оттук и изводът, че „кредитно-паричната политика може да играе 
важна роля в стабилизацията на икономиката“ [4: 3]. 

Успех за Фридмън и монетаристите беше фактът, че през ап-
рил 1966 г. нарастването на паричната маса внезапно спря, докато 
преди това редовно нарастваше с около 6–7 % – обстоятелство, кое-
то накара Фридмън да излезе с прогноза за неизбежното настъпване 
на кризисно спадане на производството. Тази прогноза се потвърди 
още към края на 1966 г. със спадане на темповете, което продължи и 
през 1967 г. Журналистите заговориха за „минирецесия“, а авторите-
тът на лидера на монетаристите силно нарасна. 

И още един факт допринесе за популярността на монетаризма. 
През 1968 г. Конгресът на САЩ прие решение за увеличаване на да-
нъците като средство за противодействие на инфлацията. Монета-
ристите, начело с Фридмън, предупредиха, че това е „убийствена 
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фискална политика“ (fiscal overkill), докато кейнсианците подчертава-
ха, че лекарството се предписва твърде късно. А когато Федералната 
резервна система предприе мерки за облекчаване на парично-
кредитната система, паричната маса и инфлацията започнаха бързо 
да нарастват. Стана обаче така, че и монетаристи, и кейнсианци 
само преоткриваха или повтаряха неща, които бяха изказани и 
предвидени от Кейнс още през 1936 г. 

Както в книгата за историята на парите в САЩ, така и в лекции-
те си във Фордхемския университет „Програма за монетарна стабил-
ност“ Фридмън оформи окончателно своята теория за предлагането 
на парите и регулирането на паричната маса. Според него обемът 
на паричната маса е равен на количеството на „пари с повишена 
сила“ (т.е. на запаса на пари като налична база – Н), умножено с ко-
ефициента, който отразява съотношението между сумата на налич-
ните пари и сумата на депозитите. В края на краищата той утвържда-
ва, че съвкупният обем на паричната маса зависи от наличните запа-
си от пари = М, депозитната компонента на паричната маса – D, 
наличните пари – С, и накрая от касовата наличност на банките и 
техните резерви, определени със закон – R. Към посочените фактори 
се прибавя и количеството на „парите с повишена сила“, или парич-
ната маса, взета като база, – Н. На тази основа се предлагат следни-
те определения: 

M = C + D 
Н = С + R, откъдето 
М/Н = (С + D) – (С + R), или 
M = H. 
Оттук следва, че паричната маса се регулира от три основни 

фактора: 
1) дейността на централните банки, които регулират „парите с 

повишена сила“ (H); 
2) съотношението между наличните пари – С, и депозитната 

компонента на паричната маса – D; 
3) взаимодействието на банките и централните кредитно-

парични учреждения. 
При това Н се регулира от централните учреждения, C/D – от 

„небанковите кръгове“, a R/D – съвместно от банките и централните 
парично-кредитни учреждения, които се опират на законовите разпо-
редби за депозитите, сконтовите проценти или операциите на откри-
тия пазар. 

Последователите на Фридмън допълниха и – както винаги 
се случва – силно усложниха предложения модел с такива па-
раметри като потребността на банките от излишни резерви, 
срочните депозити и пр. Те продължиха търсенето на величината 
на М-1, т.е. най-ограничителното в тесния смисъл на думата ко-
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личество пари в обращение, М-2 или М-1, плюс срочните влогове 
в търговските банки, след като се приспаднат вложенията във вло-
гове и сертификати, общият обем на банковия кредит, паричната ба-
за, или т.нар. „пари с повишена сила“, собствените банкови резерви и 
резервите, които могат да се използват за осигуряване на частните 
влогове. Продължава уточняването както на самите величини, така и 
на тяхната символика. Но това не внася нищо ново в теорията. 

 
Монетаризмът след 70-те години на XX век 
 
През първата половина на 70-те години на XX век монетариз-

мът стана нещо като официална държавна доктрина в САЩ и Ан-
глия. Но след поразителните успехи на монетаристите през същия 
период нещата постепенно се усложниха и интересът към монета-
ристичните концепции започна да намалява. Главно поради слабата 
ефективност на предлаганите решения за стабилизиране на конюнк-
турата и борбата с инфлацията. 

Конюнктурната крива не се повлия съществено от монета-
ристичните лекарства. Въпреки активната монетаристична полити-
ка нито равнището на безработицата, нито инфлацията реагира 
адекватно на монетаристичната теория. Нещо повече – президентът 
Никсън бе принуден да се върне към изпитаната кейнсианска 
политика на регулиране на доходите – стъпка, която допълнително 
торпилира разпадащата се Бретън-Уудска валутна система. 

В такава обстановка се появи терминът „стагфлация“ като си-
ноним на едновременното съществуване на стагнация и инфлация. А 
слабата в началото на 70-те години на XX век „стагфлация“ достигна 
кризисните равнища на 1974/1975 г., когато темповете на инфлация 
достигнаха двуцифрени стойности, а в Англия показателят беше 25 
%! Именно тези факти дадоха основание на такъв ветеран либерал 
като академик Жак Рюеф да напише специална статия във в. „Льо 
Монд“, в която обяви „края на кривата Филипс“ – едно от концептуал-
ните оръдия на монетаризма. 

Фридмън се опита да защити „кривата Филипс“ с поредица от 
статии, в които предложи да се прави разлика между дългосрочна и 
краткосрочна „крива на Филипс“. Концепцията, скрита зад т.нар. 
„крива на Филипс“, се гради върху следните предпоставки: 

– цените и работната заплата могат да нарастват до и при не-
пълно натоварване на мощностите и при безработица (т.е. при изли-
шък на ресурси); 

– кривата на зависимостта между инфлацията и нарастването 
на работната заплата, свързано (обусловено) с инфлацията, е изпък-
нала надолу; 

– тази зависимост е устойчива. 
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Но практиката показа, че дори и при нарастване на съвкупното 
търсене броят на безработните нараства, защото свободните работни 
места (новооткритите работни места) нарастват непропорционално, 
тъй като за повечето от тях се изисква висока квалификация, която 
като правило не притежават безработните. Оказа се, че инфлацията 
и безработицата могат да нарастват едновременно. А това хвърли 
сянка върху самата концепция и върху монетаризма като цяло. 

Бързият залез на монетаризма като водещо направление в 
икономическата наука беше поредното доказателство, че една 
частнонаучна доктрина, колкото и да е солидно обоснована, до-
ри и когато става за сериозна теория за такъв феномен на съв-
ременната пазарна икономика като парите и т.нар. „парично сто-
панство“, обхващащо функционирането на съвременната фи-
нансово-кредитна система с нейните „електронни пари“ и ог-
ромни парични потоци, не е в състояние да замени една истинс-
ка макроикономическа теория, каквато през 30-те години на XX 
век и след това десетилетия наред беше кейнсианската обща те-
ория. Очевидно макроикономистът Кейнс достатъчно беше помислил 
при подбора на наименованието на собствената си теория, думата 
ОБЩА... Именно тази характеристика липсва на монетаризма, колко-
то и да е интересна сама по себе си модерната количествена теория 
за парите. 

 
Възходът на монетаризма. Милтън Фридмън и другите 
 
Кризисните процеси от 1974/1975 г., когато беше възстановено 

цикличното развитие на съвременната пазарна икономика, стимули-
раха по особен начин интереса към количествената теория за па-
рите, приела съвременната форма, наречена монетаризъм. 
Обяснението на този засилен интерес се обяснява, първо, с трево-
гата, която предизвикваше у всички хроническата инфлация с не-
поддаващи се на сериозен контрол темпове; второ, с хаоса в между-
народните валутни отношения, свидетелстващ за фактическото раз-
падане на Бретън-Уудската валутна система особено след принуди-
телната девалвация на долара; и накрая, трето, поради паралелното 
съществуване на високо равнище на инфлацията и масовата безра-
ботица. За всички беше очевидно, че са нужни решения, които не е 
намерила и не е в състояние да предложи икономическата наука – 
решения, които не са се очертали и в практиката, както беше в края 
на 20-те години на XX век, когато регулативистките идеи се носеха 
във въздуха. Кейнсианството изпадна в криза. 

В такава обстановка беше съвършено естествено погледите да 
се обърнат към традиционните критици на кейнсианския макроико-
номически модел, на който в една или друга степен се опираха всич-
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ки правителства. Така недоволството от кризисните явления и неспо-
собността на правителствата в най-развитите пазарни икономики да 
ги овладеят се насочваше срещу кейнсианската теория, която дълги 
години след Втората световна война не само доминираше, но слу-
жеше и като ръководство за действие. 

 
*     *     * 

Самият термин „монетаризъм“ е сравнително нов. За пръв 
път той бе употребен от американеца К. Броунър в статията му „Ро-
лята на парите и монетарната политика“, отпечатана в сп. „Федерал 
резерв ъф Сейнт Луис“, 50 (юли 1968, с. 9–24). И много бързо чрез 
средствата за масова информация монетаризмът намери широ-
ко разпространение като термин, с който се обозначава полити-
ката на контрол върху масата на парите в обращение, т.е. моне-
таризмът бе представен като особен вид регулиране на парич-
ната маса, а не като политика на манипулиране с лихвения процент, 
който според монетаристите се определя (и трябва да се предостави 
на) капиталовия пазар. 

Появи се също така една крайна теза, която се опитва да сложи 
знак на равенство между монетаризма и антикейнсианството. Оче-
видно, привържениците на този възглед не знаеха нищо за ши-
рокоизвестното изявление на Милтън Фридмън „Ние всички сме 
90 % кейнсианци!“, изречено преди много години не само от уваже-
ние към кейнсианството и Джон М. Кейнс, а защото самият Фридмън 
(това знам от личните си разговори с него!) си дава точна сметка, 
че модерният макроикономикс е базиран върху логиката на кейн-
сианския макроикономически модел, а научният му апарат е из-
ползван и предложен главно от самия Кейнс. Това важи и за повечето 
от монетаристките модели. И не е трудно да се докаже. 

Истината е, че днешните монетаристи критикуват остро и са 
недоволни от прекомерното регулиране на стопанския живот. За 
тях „голямото правителство“ и масираното държавно присъствие в па-
зарната икономика блокира самите пазарни механизми и поражда зат-
руднения, а при известно опростяване на системата за организирано 
въздействие върху стопанския живот, т.е. при едно желателно дере-
гулиране, сведено до контрол върху паричната маса, биха се възста-
новили блокираните от интервенционизма на държавно-бюрокра-
тичния Левиатан „възможности на пазарния механизъм“. 

Няма съмнение следователно, че монетаризмът е, първо, 
едновременно и критика на изградената върху кейнсианството пра-
вителствена (държавна) интервенционистка (регулативистка) иконо-
мическа политика, и пледоария за ограничаване на самото регу-
лиране до контрол преди всичко върху предлагането на пари, 
т.е. върху нарастването на паричната маса. И второ, твърденията, 
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че монетаризмът е отрицание на Кейнс, или антикейнсианство, дезо-
риентират, доколкото и кейнсианството, и монетаризмът се бази-
рат на количествената теория на парите. Очевидно е, че различи-
ята са по-скоро в начина, по който се прилагат кейнсианските 
макроикономически възгледи, а не в отрицанието им. 

Разбира се, по редица въпроси монетаристите опонират на 
кейнсианството, без това да означава, че те тотално отричат или из-
цяло отхвърлят кейнсианския модел. Така например монетаристите 
продължават да оспорват кейнсианския тезис за „твърдостта“ или 
нееластичността на работната заплата и на цените в условията на 
монополистичната конкуренция. Те прекалено много се доверяват 
и вярват, че с по-малко интервенция пазарният механизъм е в 
състояние да реши всичките ни проблеми! Нещо, с което нео-
кейнсианците не са съгласни. А иначе – методологически и в общо-
теоретичен план, както и от гледна точка на основния научен апарат 
и използваните концепции – монетаристите са родни братя на 
кейнсианците. Те не са врагове. 

Интересно е, че сам Милтън Фридмън, считан не без основа-
ние за лидер на монетаризма, отъждествява монетаризма с коли-
чествената теория за парите. Той направо казва: „Това, което бях-
ме свикнали да наричаме количествена теория за парите (...) сега се 
нарича монетаризъм“. И ако се съгласим с това определение, ведна-
га би следвало да добавим: то е толкова общо, че остава едновре-
менно спорно и крайно неточно, защото няма и никой още не е 
предложил общоприето определение на количествената теория 
за парите. 

При всички случаи обаче определението на Фридмън е по-
добро от всички други, защото, първо, подчертава генетическите 
корени на явлението, и второ, не го подчинява на конюнктурни фак-
тори като неконтролируемата инфлация и съществуващото недовол-
ство от кейнсианските програми за поддържане на макроикономичес-
кото равновесие предимно със средствата на дефицитното бюджетно 
финансиране. 

 
Двата принципа нa монетаризма 
 
В съдържателен план монетаризмът се гради върху два посто-

янни принципа: първо, безусловното признаване на важната роля, 
която играят парите и парично-кредитната система, и на тяхната спо-
собност да пораждат сериозни изменения в конюнктурата (пазарната 
ситуация); и второ, настоятелното изискване да се признае като пра-
вило, че централните банки могат да оказват сериозно въздействие 
върху количеството на паричната маса в обращение, защото банките 
„не само оперират с пари, но и създават пари“..., т.е. подчертава се 
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особеното значение на т.нар. „кредитни пари“ – различните видо-
ве разплащателни документи и ценни книжа, които функционират ка-
то разплащателно средство. Оттук и изводът: „парите са важни и 
имат самостоятелно значение“ (money metters) [5: XX]. 

Интересът към монетаристичната теория и към позициите на 
мо-нетаристите в икономическата наука се подсилва и от факта, че 
значителна част от тези хора заемат важни ръководни постове както 
в банките, така и във водещи финансови институции. 

Началото на количествената теория за парите е положено още 
с трудовете на такива мислители като Дейвид Юм, Хенри Торнтън, 
Дейвид Рикардо, Малтус, Жан Батист Сей, след което тя е доразвита 
по-късно в трудовете на Алфред Маршал, Ирвинг Фишер и Милтън 
Фридмън. 

Главното в тази теория се свежда до разкриване на факто-
рите, от които зависи общото равнище на цените в дългосрочна 
перспектива. И като подчинен на този проблем – изследване на 
причините за краткосрочните колебания в деловата активност – сфе-
рата, в която по-късните автори имат твърде малки, определено оце-
нявани като незначителни за развитието на науката постижения.  

Количествената теория за парите обяснява измененията на 
цените преди всичко с величината на паричната маса в обраще-
ние. За тази цел монетаристите използват т.нар. „уравнение нa 
размяната“, в което включват и размерите на текущите доходи. 
Уравнението на размяната има следния вид: 

MV = PQ, 
като М = средното количество на парите в обращение за даден пери-
од от време, V = скоростта на обращението на парите и на доходите 
на населението, Р = индексът на цените на стоките за крайно пот-
ребление и услугите за производството в разглеждания период, и 
накрая Q = показателят за физическия обем на бруто националния, 
валовия или „чистия“ национален доход. 

Обикновено в учебниците се предлагат два варианта на равенс-
твото – при неизменна скорост на обращението и при променлива 
скорост. Но това е приумица на преподавателите, които търсят начи-
ни да придадат по-наукообразен характер на лекциите си и да ги нап-
равят едновременно по-интересни и по-трудни. Такава постановка на 
въпроса обаче няма нищо общо с възгледите на самите създатели на 
теорията. Никой – от Алфред Маршал до М. Фридмън и последовате-
лите му – нито са предполагали, нито биха могли да предположат та-
къв вариант на уравнението, тъй като неизменната скорост на об-
ращението е твърде неправомерна абстракция, която може да ни 
доведе до още „по-остроумни предположения“, напр. за „равноускори-
телно“ и „равномерно затихващо“ изменение в скоростта на обраще-
нието. Приумици, от които нещата само биха се замъглили. 
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Необходимо е да се знае предварително, че величините на М и 
V, т.е. масата и скоростта, не са свързани с някаква устойчива 
причинна връзка. И това отлично знаят и отчитат в своите изс-
ледвания такива автори като Фишер, Маршал и Пигу. А това означа-
ва, че дори и когато отчитат структурата на паричните плащания и 
лихвения процент, водещите автори на съвременната количествена 
теория за парите са убедени, че нарастването на масата на парите 
в обращение (М) не може да неутрализира или премахне самос-
тоятелните изменения в скоростта на обращението (V). В същото 
време те неизменно подчертават, че автономните изменения и коле-
банията в скоростта на обращението (V) търпят въздействието на 
паричната маса, по-скоро „потъват“ или се „амортизират“ в движени-
ето на масата (М). Тази предпоставена позиция им е необходима, за 
да подчертаят отново схващането си, че именно от измененията в 
масата на количеството на парите в обращение като цяло зависят 
измененията в равнището на цените. 

Що се отнася до краткосрочните изменения в деловата актив-
ност, макар недостатъчно ясно, монетаристите все пак приемат, че 
макроикономическото равновесие е възможно само в условията 
на „пълна заетост“. Наблюдаваните отклонения според тях се дъл-
жат на смущения, идващи от функционирането на парично-
кредитната сфера – напр. когато нарастването на паричната маса 
изостава от нарастването на произведения съвкупен продукт. В такъв 
случай според монетаристите може да се очаква тенденция към по-
нижаване на цените и на доходите (става дума за работните заплати 
преди всичко!). И обратно, когато паричната маса нараства по-бързо 
от нарастването на производството, тогава парично-кредитната сфе-
ра провокира инфлационни тенденции. Въпреки че според количест-
вената теория за парите във втория случай би следвало да се наб-
людава намаляване на безработицата, практиката показва, че като 
правило изпреварващата динамика на масата на паричното об-
ращение се съпровожда със свиване на производството и на-
растване на безработицата. Тази истина е схванал още Хенри 
Сеймънс – един от създателите на Чикагската школа (която в по-
новото време се свързваше единствено с М. Фридмън). Още през 
1934 г. проф. Сеймънс бе предложил „позитивна програма за 
свободна конкуренция“, в която е заложено изискването за „гъвка-
ва цена и гъвкава работна заплата“! Днес монетаристите, групирани 
около възгледите на М. Фридмън, по-скоро приемат това изискване 
като даденост, а не като предпоставка по принципа ceteris paribus. 

Великата депресия – кризата 1929–1933 г., постави на изпита-
ние позициите на представителите на количествената теория. Тя бе-
ше най-доброто опровержение на вярата на монетаристите в силата 
и способността на банките да предотвратят икономическата катаст-
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рофа. Кризата обаче показа, че банките не бяха в състояние нито 
да контролират инфлационните процеси, нито да осигуряват за-
доволително равнище на заетостта. Именно от тези факти се въз-
ползва Дж. М. Кейнс, за да покаже цялата несъстоятелност на сля-
пата вяра във всесилието на спонтанния пазарен механизъм в 
своята „Обща теория“ през 1936 г. И въпреки това редица закъснели 
защитници на количествената теория на проф. Кларк Уорбертън, 
който наскоро след Кейнс публикува своите „Хипотези за паричното 
неравновесие“, настойчиво отстояваха тезата, че „парите имат зна-
чение при установяването на макроикономическото равновесие“, т.е. 
тук тезисът на монетаристите money metters (парите са важни, те 
имат самостоятелно значение, което трябва да се отчита!) получа-
ваше традиционно звучене в рамките на старата теория за рав-
новесието. 

Според Уорбертън, ако държавата провежда парична политика, 
състояща се в ежегодно увеличаване на масата на парите в обраще-
ние средно с 5 %, то с това биха се гарантирали условията за запаз-
ването на равнището на заетостта и не би била възможна инфлация-
та! Милтън Фридмън по-късно се застъпи за фиксирано равнище 
на ежегодното увеличаване на паричната маса... 

Когато прочетох съобщението за кончината на проф. Милтън 
Фридмън, реших, че трябва да напиша тази статия, защото винаги 
съм критикувал неговите възгледи, възмущавал съм се от неговия 
войнстващ консерватизъм, от неговите връзки с реакционери като 
Бари Голдоутър и Пиночет, но никога не съм споделил публично впе-
чатленията си от човека Милтън Фридмън. Вярно е, че той беше опа-
сен опонент, способен да вдигне кръвта на партньора в диалога и 
после садистично да поставя неудобни въпроси, на които да дава 
суховати отговори и да триумфира! Да, това беше в стила на този 
заядлив човек драка, майстор на cпорoвете. Но това все пак е само 
една от чертите на Милтън Фридмън като човек. Във всекидневните 
си отношения с хората – поне такива, каквито видях в Чикаго през 
1975 г., – той беше внимателен и благоразположен. Бях поразен, че 
след първата ни среща, която беше доста конфликтна, проф. 
Фридмън ми осигури свободен достъп до преподавателската читалня 
и сам лично дойде да провери как съм се настанил в хотела! Затова 
книгите му с автограф пазя като реликва, с чувство на благодарност. 

Вярвам, че и други, които са го познавали отблизо, мислят така! 
Да, ние бяхме идеологически противници и принадлежахме към 

различни направления в икономическата наука. Но Фридмън беше в 
състояние да уважава другояче мислещите. Въпреки че по отноше-
ние на Гълбрайт не беше докрай коректен, както може да види всеки, 
който прочете книгата „Фридмън за Гълбрайт и лечението на Британ-
ското заболяване“ [6]. Но какво да се прави – всеки си има своите 
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слабости. Това не ни дава право да не уважаваме постиженията на 
другите. 
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