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ВСТЪПИТЕЛНИ ДУМИ 
 
Колежът по икономика и администрация е дело на малка 

група ентусиасти, ядрото на която са тук представените 
ръководители на това ново, частно учебно заведение. 

Едва ли е необходимо да се защитава и идеализира тази 
широко разпространена форма на начално висше образование 
във всички високо развити капиталистически страни. Коле-
жанското образование не е, както някои смятат, висшето 
образование на средната класа. В него стартират всички ак-
тивни граждани на развитото общество. От него тръгват и 
работници, и бизнесмени, и бъдещи светила в науката. Защо-
то колежът е такава стартова позиция, която дава всичко 
необходимо, за да започнеш работа като специалист в точно 
определена сфера или да продължиш образованието си като 
бакалавър, магистър и докторант. В този смисъл е разрабо-
тен и нашият Закон за висшето образование. 

Ръководството на колежа ентусиазирано и многопланово 
работи за неговото превръщане именно в такава стартова 
площадка за успешна жизнена самореализация на дръзновените 
хора в нашата страна. На тази свещена мисия са посветени 
нашите усилия, с нея са съобразени нашите програми, на тази 
мисия е посветена и амбициозната идея да пристъпим към из-
даването на традиционните за висшите училища годишници с 
надеждата, че нашият нов годишник не само ще попълни раф-
товете на университетските библиотеки, но ще се превърне 
в организатор и провокатор на полезни творчески контакти, 
книгообмен и глашатай на нови идеи за развитието на науката 
и обмяна на опит в организирането на образованието. 

 
Да му пожелаем искрено „На добър час!“. 
 

проф. дин Т. Трендафилов 
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ПРЕЗЕНТАЦИЯ 
 
 
Учредяването на Колежа по икономика и администра-

ция в гр. Пловдив е дело на трима известни български уче-
ни – университетските преподаватели – проф. дин Тончо 
Трендафилов, проф. дин Велчо Стоянов и доц. д-р Геор-
ги Манолов. Техните неколкогодишни усилия се увенчаха с 
успех на 29.10.2003 година, когато Народното събрание на 
Република България прие решението за откриване на 

 
 

ЧАСТНО ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ 
КОЛЕЖ ПО ИКОНОМИКА И АДМИНИСТРАЦИЯ 

гр. Пловдив 
 
Колежът по икономика и администрация е акредитиран 

и оторизиран да обучава студенти в редовна и задочна 
форма на обучение по следните специалности: 

 
 

СТОПАНСКО УПРАВЛЕНИЕ 
 

ФИНАНСИ 
 

СЧЕТОВОДСТВО И КОНТРОЛ 
 

ТУРИЗЪМ 
 
 
 

Адресът на колежа е: 
4017 Пловдив, ул. „Арх. К. Петков“ № 1а 

 
Телефони: 

 Ръководство: (032) 622 522 
 Учебен отдел: (032) 266 935 
 Факс: (032) 622 522 
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УЧРЕДИТЕЛИ 
 
 
 

проф. ТОНЧО ТРЕНДАФИЛОВ 
доктор на икономическите науки 

ПРЕЗИДЕНТ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Проф. Тончо Трендафилов е роден в с. Хайредин, обл. 

Монтана. Завършил е търговската гимназия в гр. Монтана и 
средно образование реална гимназия. Висшето си образование 
по специалността „Политическа икономия“ завършва в стопанс-
кия отдел на юридическия факултет към Университет „Климент 
Охридски“. Още същата година става редовен аспирант по поли-
тическа икономия към Катедрата по политическа икономия и от 
1954 г. е кандидат на икономическите науки (сега доктор). В про-
дължение на 8 години е заместник директор, отговарящ за учеб-
ната работа във Вечерния партиен университет при ГК на БКП – 
София, а от 1962 г. е научен сътрудник в Икономическия инсти-
тут на БАН. През 1963/1964 г. работи като специализант в уни-
верситетския институт за европейски проучвания в гр. Торино – 
Италия, където под ръководството на проф. Ян Тинберген защи-
тава дипломен проект на тема „Координацията на стопанските 
планове в рамките на СИВ“. 

През 1965 г. проф. Трендафилов е избран за старши нау-
чен сътрудник към Икономическия институт на БАН, а през 1970 
г. – за професор. Своевременно е избран и за заместник главен 
редактор на новосъздаденото списание „Политическа просвета“. 

През 1974 г. Т. Трендафилов защитава докторска дисерта-
ция на тема „Особености на съвременния капиталистически въз-
производствен процес“ и получава научната степен „доктор на 
икономическите науки“. По това време той е на работа в Инсти-
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тута за съвременни социални теории при БАН и като заместник 
директор на института става основател и главен редактор на 
списание „Съвременни социални теории“. 

Дългогодишен член на Съюза на журналистите в България, 
той е носител на редица награди, в това число и „Златното перо“. 

Научните интереси на проф. Трендафилов са преди всичко 
в сферата на историята и критичния анализ на икономическите 
теории, както и позитивния анализ на новите тенденции и явле-
ния в развитието на капиталистическата пазарна икономика през 
призмата на теориите за кризите и циклите, регулативизма и на-
учно-техническия прогрес. 

Автор е на 360 научни публикации, сред които 30 моногра-
фични труда, 80 научни студии и останалото – брошури и статии 
в научни списания у нас и в чужбина. Осем от неговите моногра-
фии са преведени на немски, руски, чешки, френски, гръцки и 
един превод на китайски език. Монографията му „Научно-
техническата и социална революция“ бе преведена на немски 
език във Франкфурт на Майн и този превод стана повод да бъде 
поканен за визитор професор в САЩ (1974–1975 г.). След зав-
ръщането си от САЩ, проф. Т. Трендафилов издава книгата „Ка-
питал, Човек, Време“ – критика на приспособяващия се капитал, 
преведена на пет езика, в това число две поредни издания в съ-
седна Гърция. На много добър прием у нас и в чужбина се 
радваше и монографията „Кризи, Цикли, Регулирана конюнктура 
– теория и практика“, която всъщност беше неговата професорс-
ка хабилитация. 

Проф. Тончо Трендафилов е един от основателите на Ко-
лежа по икономика и администрация и негов Президент от мо-
мента на утвърждаване на Колежа от Народното събрание – 29 
октомври 2003 г. 
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проф. ВЕЛЧО СТОЯНОВ 
доктор на икономическите науки 

ВИЦЕПРЕЗИДЕНТ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Проф. дин Велчо Стоянов е роден в с. Градина, Плевенска 

област. Средно и висше образование е завършил в Свищов, съ-
ответно Икономическия техникум (бивша Търговска гимназия 
„Димитър Хадживасилев“) и Стопанска академия (бивш Висш 
финансово-стопански институт) „Д. А. Ценов“, специалност „Фи-
нанси и кредит“. 

След завършване на висшето си образование той работи 
близо шест години в практиката – в бившия Околийски народен 
съвет, – Финансов отдел, и Градския народен съвет – Финансов 
отдел гр. Луковит. 

От началото на 1963 г. постъпва като асистент към ка-
тедрата „Финанси и кредит“ при Стопанска академия „Д. А. Це-
нов“ – Свищов. Тук той работи до 1975 г., когато в качеството си 
на доц. д-р преминава на работа в бившия Научно-
изследователски институт на Министерството на финансите, къ-
дето изпълнява функциите на ст. н. сътрудник, завеждащ секция 
и сътрудник на министъра на финансите. В същото време той 
продължава преподавателската си работа в УНСС (бивш ВИИ „К. 
Маркс“) – София, където впоследствие преминава (през 1979 г.) 
на основна работа. В УНСС Велчо Стоянов защитава докторска 
дисертация и придобива втора хабилитация – професор. 

Проф. дин Велчо Стоянов работи в УНСС (катедра „Финан-
си“) до 2002 г., когато преминава на основна работа във ВСУ 
„Черноризец Храбър“ – Варна. От края на 2003 г. е вицепрези-
дент и преподавател в Колежа по икономика и администрация в 
гр. Пловдив. 
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Най-дълго време проф. дин Велчо Стоянов е работил в 
УНСС, където е завеждащ катедра, зам.-декан и (първи) зам.-
ректор. Учредител и почетен председател е на Съюза на данъ-
коплатците в България, член е на Европейския клуб и на Между-
народния институт по публични финанси. 

Научните публикации на проф. дин Велчо Стоянов надх-
върлят двеста. Те са главно в областта на финансите. Напосле-
дък той се насочва и към проблемите на пазара, трансформаци-
ята, глобализацията и новия световен ред. Неговите най-
съществени публикации през последните години са: 

– Основи на финансите, том първи – две издания; 
– Основи на финансите, том втори – седем издания; 
– Пазар, трансформация, глобализация, нов световен ред; 
– Пари, банки, борси (две издания); 
– Данъци и данъчно облагане. 
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доц. д-р ГЕОРГИ МАНОЛОВ 
ДИРЕКТОР 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Доцент Георги Любенов Манолов е роден на 30.ХI.1958 г. в 

гр. София. Доктор е по политология. Завършил е висше образо-
вание в ПУ „Паисий Хилендарски“. Работи последователно като 
асистент (в ПУ „Паисий Хилендарски“) и след това като доктор и 
доцент в ЮЗУ „Неофит Рилски“ (Центъра за обучение в гр. Плов-
див). Понастоящем е директор на Колежа по икономика и адми-
нистрация – гр. Пловдив (КИА). Чете лекции по политология и 
политически маркетинг. 

Автор е на над 150 публикации (около 50 научни и над 100 
научнопопулярни) в различни специализирани и други издания в 
страната и в чужбина. Работи в областта на теорията на полити-
ката, елитарните теории, политическите системи, политическия 
маркетинг, предизборните кампании, финансирането на партиите 
и др. 

Издал е две монографии: „Сталинизмът като модел на то-
талитарно общество“ (1995 г.) и „Предизборната кампания – тео-
рии и практика“ (2001 г.); пет студии („Тоталитаризмът като фе-
номен на ХХ век“, „Политическите пари“, „Изборите и кампании-
те: същност, стратегии и концепции“ и др.); три издания на учеб-
ник по политология (1996, 1998, 2004 г.), както и редица други 
научни публикации по цитираната проблематика. 
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ЗА ПРЕДМЕТА, ОБХВАТА И СТРУКТУРАТА 
НА ИКОНОМИЧЕСКАТА НАУКА 

 
проф. дин Тончо Трендафилов 

 
 
Като всяка наука за обществото – икономическата наука 

винаги е била и си остава арена на чести, понякога продължи-
телни и твърде ожесточени дискусии, и в това няма нищо обез-
покоително и неестествено, защото именно чрез борбата на 
мнения, в сблъсъка на идеи, хипотези, концепции и нови теории 
се осъществява нормалното развитие на самата наука. 

Никак не е случайно, че единствено икономическата наука 
получи от 1969 г. признаването на Нобеловия комитет и основа-
телно се говори за такова широко разпространение на икономи-
ческите методи и техники на изследване на обществото, което 
Гари Бекер и група икономисти нарекоха икономически империа-
лизъм! Математико-икономическото моделиране, програмиране-
то и прогнозирането са сфера, в които икономистите значително 
изпреварват колегите си от останалите науки за обществото и в 
много отношения чертаят пътя, разкриват нови и нови възмож-
ности за все по-продуктивно и точно научно обхващане на слож-
ната социална действителност. Може би тъкмо тази истина даде 
основание на проф. Пол Самуелсън да започне своя признат за 
бестселър учебник с показателното изречение: „Икономиксът или 
политическата икономия е царицата на обществените науки!“. 

Тази оценка е толкова силна, че накара един от най-
популярните историци на икономическата мисъл – Марк Блауг да 
напише в Предговора към българското издание на „Големите 
икономисти след Кейнс“ – „Икономиката може да не е кралица на 
науките, но е една от най-очарователните обществени науки…“. 

Да, икономическата наука е основание за професионална 
гордост и доказателство, че за нейното развитие работят талан-
тливи труженици, всеки от които се отличава със свой натюрел, 
позиции и схващани, така че напълно основателно Блауг отбе-
лязва като предупреждение към българския читател, че иконо-
мистите, които представя, са „многоцветен слой“ и далече „не са 
единодушни за това, какво трябва да изучава икономиката или 
какво изобщо представлява тази наука“. И като че ли на себе си 
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прибавя: „…но нима това не е просто серия от максими за това, 
как да се направлява икономическата система в желаната посо-
ка, едно съчетание на теорията и приложението ù в цялостното 
разбиране и функционирането на икономическата система?“ 

Фактът, че историци на икономическата мисъл като Блауг, 
за разлика от Шумпетер например, могат да препишат на иконо-
мическата наука еклектичното „серия от максими“, е поредното 
доказателство, че колкото е по-солидна и „царствена“ тази наука, 
тя все още не се радва на безспорен консенсус по такива карди-
нални въпроси като предмета, който обединява усилията на ико-
номистите, присъщия на тази наука метод или методи, както и 
въпросите за обхвата на икономическото знание по хоризонтала 
и по вертикала. Самостоятелно значение в тази насока има и 
въпросът за структурата на икономическата наука – въпрос, кой-
то дава основание на такъв широко скроен икономист, социолог 
и белетрист като проф. Гълбрайт да обвини Кейнс в непростима 
методологическа грешка, като допусна и в известен смисъл уза-
кони делението на икономическото знание на микро- и макроико-
номика. Този „кейнсиански компромис“ придобива особено мето-
дологическо значение в условията, които показват разминаване-
то между модела на „кейнсианската революция“ и практиката – 
още едно доказателство за историческия характер на икономи-
ческата наука, в рамките на която всяка нова теория има ограни-
чена валидност и неизбежно губи позициите си във вече проме-
нената социално-икономическа ситуация. Няма вечни и неизмен-
ни икономически максими, валидни за всички времена и епохи. 
Научната истина е винаги конкретно-исторически детерминирана 
и нейната валидност е ограничена във времето и пространство-
то. А от тук следва, че дискусията за наименованието, предмета 
и структурата на икономическата наука е органична част от твор-
ческото икономическо мислене и предпоставка за антидогматич-
ност и нежелано доктринерство – болезнени явления, с които е 
богата историята на икономическата мисъл. 

Тъкмо тези съображения са, които ме подтикнаха да изкажа 
някои съображения по темата, фиксирана в заглавието на насто-
ящата статия. 

 
І. Какво изучават икономистите? 

 
И най-беглият поглед върху собственото развитие на науч-

ната икономическа мисъл ни разкрива богато разнообразие от 
подходи и схващания за предмета на икономическата наука. Ако 
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вземем за отправна точка на един сравнителен анализ предста-
вите на меркантилистите, ще видим, че тези представители на 
първата версия на систематизирано икономическо знание търсят 
отговор на въпроса за причините и природата на богатството на 
народите. В този смисъл Адам Смит е заимствал заглавието на 
своята забележителна книга от централната идея на мерканти-
листите. Дори само този факт е достатъчен да отхвърлим като 
подчертано несъстоятелни снизходителните схващания на някои 
историци за ерата на меркантилизма. Може би именно поради 
това такъв безспорен ерудит като Шумпетер проявява лесно за-
бележимо пренебрежение към заслугите и величието на Адам 
Смит и пристрастие към постиженията на меркантилистите. 

Трудно е, разбира се, еднозначно да се определи схваща-
нето на меркантилистите за икономическата наука, доколкото те 
търсят отговор на въпроса: защо едни страни са бедни, а други 
богати – и то не самоцелно, а в защита на външната търговия 
като основен източник на богатството, от една страна, и възве-
личаването на златото като единствено истинско богатство. На 
много от техните изследвания на платежния баланс, ролята на 
държавата и държавния бюджет, така похвално охарактеризира-
ни от Шумпетер в неговата забележителна „История на икономи-
ческия анализ“ могат да позавидят много от модерните теорети-
ци и проводници на държавната икономическа политика! 

И все пак – меркантилистите си остават теоретици на раз-
мяната. Те не се интересуват и не разработват проблемите на 
производството на реалното богатство на народите. Погрешно 
ориентирани единството към международната търговия, те пос-
тавят в центъра на изследванията си изгодите от нея. Тяхната 
икономическа теория е апотеоз на обръщението – идея, която им 
пречи да разберат такава фундаментална икономическа истина, 
че в процеса на размяната не се създава ново богатство, а се 
разменят вече съществуващи богатства. Независимо от тази 
основна слабост на меркантилизма като теория, именно меркан-
тилистите назоваха вярно икономическата наука като полити-
ческа икономия! Това наименование издържа изпитанията на 
времето и беше преутвърдено и от физиократите, и от английс-
ките класици, и от марксистите, за да бъде с лека ръка изпратено 
в забвение (дори поругано като класово, партийно, марксистко и 
пр.!) от хора, които черпеха основанията си за подмяна на науч-
ното наименование от източници, които в някаква степен не мо-
гат да бъдат наречени научни! 

Ако прочетем внимателно началната част на трите тома на 
първоавтора на понятието икономикс – Алфред Маршал, ще по-
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чувстваме без усилие срамежливата подмяна на наименованието 
на науката, в името на която се предлага понятието с твърде 
спорни основания, които засягат предмета на икономическата на-
ука и се определят с реалните изменения в условията, при които 
функционира модерната (за края на ХІХ в.!) пазарна икономика. 

Така политическата икономия на Адам Смит, Дейвид Рикар-
до, Джон Стюард Мил, а защо не и на Малтус, Жан Батист Сей и 
Сисмонди, като наука за производството, разпределението и пот-
реблението на „богатството на народите“, която търси основания-
та и законите на съществуването и движението на икономическата 
система на капитализма, се превърна в нещо като наръчник на 
бизнесмена или в най-добрия случай – една скромна теория за 
просперитета на фирмата. Може би ще бъде по-точно, ако кажем, 
че се извърши посегателство срещу абстрактната икономичес-
ка теория, която деликатно беше мергинализирана или сведена 
до силно обеднена теория за парите и пазара като някакъв „спон-
танен пазарен ред“ (Хайек) или каталактика (Лайънъл Робинс), 
подчинена на агресията на раждащата се микроикономика. 

Изключение от тази англосаксонска линия на „преоценка 
на ценностите“ бе самобитното развитие на икономическата 
мисъл в Германия (историческата школа никога не е била микро-
икономика!), Франция, която упорито развиваше като самостоя-
телни дисциплини политическата икономия и икономическата 
политика (!), скандинавските страни, които още в края на ХІХ век 
мислеха като макроикономисти (не случайно те противопоставяха 
„Викселиянската революция“ на „Кейнсианската революция“ ) и 
Италия, където традицията, примесена със силното влияние на 
марксизма (Вилфредо Парето в по-ранните години преди „Социа-
листическите системи“, Лабриола, Кроче). И разбира се – неиз-
менното придържане към оригиналното наименование на иконо-
мическата наука, характерно за всички разновидности на марк-
сизма. Наивно е при това положение да се приписва на традици-
онното наименование на икономическата наука някакво партийно-
политическо значение! Друг е въпросът доколко последователите 
на Маркс и Енгелс са били наистина научни, а не класово-
партийни, пристрастни и обслужващи, чужди на науката интереси 
(сталинизма например!). 

Какво лежи в основата на този първороден методологичес-
ки грях на Англосаксонската школа, който не може да преодолее 
и такъв недогматично мислещ икономист като Джон Мейнард 
Кейнс? 

Няма еднозначен отговор на този въпрос. Но несъмнено 
всред по-съществените причини, подтикнали Алфред Маршал 
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към тази хирургическа разправа със станалото неудобно наиме-
нование на икономическата наука, за властващите елити се отк-
рояват две: кризата на позитивизма, която доведе до възражда-
не и силно повлияна от немския идеализъм агресия на субектив-
но-психологическите теории за обществото и мястото на човека в 
него от една страна, а от друга – невъзможността да се подценя-
ва и пренебрегва т.нар. „работнически въпрос“, на който беше 
принуден да обърне специално внимание дори Ватикана (вж. 
енцикликата Рерум новарум!). 

Под въздействието на новите икономически и политически 
реалности наивната позитивистка вяра в идеята на прогреса, 
както и привичното пренасяне на представите за наука и науч-
ност от природните науки за обществото се осъществи една ши-
рокомащабна и безусловно необходима преориентация на за-
падноевропейската социална мисъл1. 

На сериозна критика бяха подложени идеите за наличието 
на обективни икономически закони, които съществуват вън и не-
зависимо от човека в контекста на позитивистката теория за 
еднаквостта на природните и обществените науки. Неусетно кри-
тиката срещу „обективната“ политическа икономия се насочи из-
цяло срещу марксизма и марксистката икономическа теория. 
Най-рано и най-отчетливо тази тенденция се разви във Виена, 
където аристократи доктринери като Фридрих фон Визер, Лудвиг 
фон Мизес и Фридрих фон Хайек използваха субективно-
психологическия подход, за да атакуват марксизма и социалис-
тическата теория от позициите на консервативния либерализъм. 
За тях теорията за пазара се оказа теория за цената и обратно, 
като в същото време пазарният механизъм се представяше като 
„спонтанен пазарен ред“, който решава без участието и без конт-
рола на човека основните икономически проблеми. 

Под влиянието на субективно-психологическата школа и 
защитаваната от нея теория за пределната полезност икономи-
ческата наука постепенно се превърна в микроикономическа те-
ория за търсенето и предлагането, а абстрактно-логическият ме-
тод постепенно отстъпи мястото си на емпиричната теория за 
ценообразуването. По такъв начин беше разчистен пътят за ши-
рокото навлизане на математиката в икономическия анализ. Ви-
енската школа, която не беше ангажирана с математизацията, 
беше само добър повод за икономисти като инженерите Валрас 
и Парето да пренасочат икономическия анализ към търсенето на 
                                            
1 See: H. Stuart Hughes, Consciousness and Society – The Reorientation of European Social 
Thought 1890–1930, Chapter 2 and 3. 
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подходящи математически инструменти, обслужващи прослову-
тата теория за пазарното равновесие. 

Математизацията на икономическия анализ сама по себе си 
не е беда. Проблемите идват от изместването на присъщия на 
икономическата наука абстрактнологически, качествен анализ на 
една формализация, която изкарва на преден план не самия ана-
лиз, а техническите средства, които го обслужват. Тази методо-
логическа еволюция неизбежно водеше до преформулиране на 
предмета на икономическата наука. У. Алфред Маршал тя вече 
става част от биологията – някаква наука за оцеляването в духа 
на социалния дарвинизъм, украсена с прецизно разработени гра-
фици и теорията за еластичността на цената. Всичко това гриж-
ливо гарнирано с комплимента към Рикардо и неговата теория за 
безкористното развитие на капитализма. 

Маршалианската вярност към рикардиенската традиция е 
един от най-нечестните трикове, използвани в историята на ико-
номическата мисъл. Защото за Рикардо икономическата наука е 
наука за производството и разпределението на общественото бо-
гатство, наука, която разкрива и изучава действието на икономи-
ческите закони. Не е случайно, че в предговора на основния труд 
на Рикардо „За принципите на политическата икономия и данъч-
ното облагане“ е написано черно на бяло: „Да определи законите, 
които регулират това разпределение (т.е. рентата, печалбата и 
работната заплата), е главната задача на политическата иконо-
мия“. От тук идва заблуждението, че Рикардо е икономист на раз-
пределението, което представя като предмет на икономическата 
наука. Достатъчно е обаче да прочетем внимателно неговата кни-
га и дори само две глави от нея – „За стойността и богатството“ и 
„За брутния продукт и чистия доход“, за да разберем, че Рикардо е 
парексаланс икономист на производството и разпределението на 
съвкупния обществен продукт, който поставя в основата на ико-
номическия анализ трудовата теория за стойността. 

Именно тази страна на възгледите на Рикардо старателно 
премълчава и заличава със своите изблици на признателност към 
Рикардо Алфред Маршал. Навсякъде, където става дума за труд, 
Маршал поставя „производствените разходи“. И за да обвърже 
всичко това с теорията за пределната полезност, Маршал скалъп-
ва теорията за кратките и дългите периоди на производствените 
разходи, според която – отношението между търсенето и предла-
гането, лежащо в основата на пределната полезност, определя 
изменението на цените в кратки периоди, докато производствени-
те разходи определят равнището на цените в дълги периоди! Пос-
тавени в общия кюп на „производствените разходи“, „времето и 
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чакането, както и трудът, са елемент на производствените разхо-
ди“, т.е. според Маршал „времето и очакването на печалба са 
елемент на производствените разходи за капитализма“… 

Тук вече няма място за традиционния предмет на икономи-
ческата наука. Тя се превръща в онази „серия от максими“, за 
която говори в предговора на книгата си цитираният вече Блауг. 

Влиянието на това магистрално направление в развитието 
на икономическата наука беше съпоставимо с позициите на Бри-
тания и САЩ в началото на ХХ век. То се превърна в доминиращо 
академично направление в повечето от страните, с изключение на 
Германия, Франция и частично Италия. В Германия националната 
икономия си оставаше някъде на границата между стопанската 
история и националната икономическа политика, и в двата случая 
силно повлияни от традиционния немски идеализъм, идващ от 
Кант и Хегел. Острите социално-икономически проблеми на Гер-
мания принуждаваха немските икономисти да отдават нарастващо 
значение на социално-икономическите проблеми и по такъв начин 
ги приближаваха повече до политическата икономия, отколкото до 
„неокласическия“ маржинализъм на Маршал. 

Под влиянието на немската историческа школа в САЩ се 
роди институционализмът на Веблен – течение, което е много 
по-близо до традиционната политическа икономия, отколкото до 
неокласическия маржинализъм на Маршал. От него израсна ко-
нюнктурно-статистическото направление на Уелси Митчел, което 
даде силен тласък на развитието на статистиката и опитите за 
прогнозиране на конюнктурните изменения. Веблен и Митчел 
върнаха частично икономическия анализ в руслото на теорията 
за възпроизводството и цикличното развитие на капиталистичес-
ката икономика. Интересът на икономистите към природата, 
промените и предпоставките за разразяването на икономически-
те кризи, както и характерът на самото циклично развитие, наме-
ри израз в бурното развитие на конюнктурните изследвания и 
появата на специализирани конюнктурни институти. Беше оче-
видна ограничеността на микроикономическия подход за реша-
ване на такива макроикономически проблеми. Но самата макрои-
кономика все още не съществува. А опитите да се запълни тази 
липса с виртуозна математизация не придвижиха самата иконо-
мическа наука напред. Методологическата криза беше широко 
обсъждана тема. А раждането на обществото на иконометриката 
беше само опит да се намери изход от тази криза от тази криза. 
Но с методи, които по природата си не бяха и не са икономичес-
ки. Математико-икономическото моделиране на икономическите 
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процеси, програмирането и прогнозирането получиха реална 
научна база едва с появата на кейнсианския регулативизъм. 

Няма съмнение, че Кейнс предефинира представите на ико-
номистите за предмета на собствената им наука. Възпитан в духа 
на неокласическата теория за пазарното равновесие, Кейнс пръв 
схвана остарелостта на представите на спонтанен пазарен ред и 
заложената в него възможност за пазарно саморегулиране на 
икономическия живот. Неговата критика на прословутия „Закон на 
Сей“ и признанието на принудителния характер на масовата без-
работица се превърнаха в теоретико-методологическа база за 
появата на кейнсианската революция – базата на теорията и 
практиката на регулативната капиталистическа пазарна икономи-
ка. Това беше такава преоценка на старите ценности, която на-
сочва икономическия анализ в ново русло. Това безспорно е нова 
парадигма, която не може да се побере в тесните рамки на мик-
роикономиката. 

Възпитан в духа на микроикономическия подход на Маршал, 
сам фаворизиран негов ученик, Кейнс нанесе най-силния удар 
срещу микроикономическите догми за пазарното саморегулиране 
и спонтанното пазарно равновесие. На практика той положи ос-
новите на едно забравено, иманентно присъщо на класическата 
политическа икономия макроикономическо мислене. Защото тео-
рията за поддържането на пазарното равновесие при различни 
равнища на принудителната безработица поставя остро въпроси-
те за функционирането на икономическата система като цяло – 
въпроси, които не се побират в тесните рамки на микроикономи-
ческия анализ с неговите акценти върху индивидуалното поведе-
ние и решения на взимащите решения единици – потребителите, 
домакинствата и фирмите, разглеждани като основни субекти на 
пазарния механизъм от поведението, на които зависи относител-
ната цена на стоките и факторите за производство. Тук централ-
ната концепция е саморегулиращият се пазар. Ядрото на кейнси-
анския модел вече е активната държавно-регулативистка полити-
ка, мотивирана от необходимостта да си ограничава разрушител-
ното въздействие на високото равнище на безработицата (т.е. 
равнището на заетостта по Кейнс) чрез активна държавна интер-
венция в стопанския живот. 

Вярно е, че Кейнс си остава верен на субективно-психоло-
гическата методология. Детерминантите на неговия модел са 
пределната склонност към потребление, предпочитанието към 
ликвидност и пределната ефективност на капитала (нормата на 
печалбата), но препоръчаните от него мерки за постигане на же-
ланото равновесие дори и в условията на стагнация са твърде 
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реалистични: бюджетно, дефицитно финансиране на заетостта, 
замразяване на работните заплати в името на заетостта (упова-
ние на работническата солидарност!) и покриване на държавния 
дълг, породен от дефицитното финансиране на заетостта чрез 
умерена инфлация – т.е. за сметка на работниците, приели зам-
разяването на работните заплати в името на „работа за всички“, 
при което реалната работна заплата се обезценява с процента 
на „контролираната“ инфлация! 

Очевидно неокласикът Кейнс не само се отклони от неок-
ласическата догма, като подложи на язвителна критика нас-
ледника на Маршал Артур Пигу в „Общата теория за заетостта, 
лихвата и парите“ – книга, която сложи началото на една нова 
макроикономика и за кратко време обедини най-силните предс-
тавители на академичната икономическа общност преди всичко в 
Англия и САЩ. Силно бе влиянието на Кейнс и в хитлеристка 
Германия2. 

Много е важно при оценката на генезиса и развитието на 
кейнсианската представа за макроикономически анализ да се 
подчертае неговото различие от традиционното за класическата 
политическа икономия макроикономическо мислене, което и при 
Смит, и при Рикардо, и по-късно при Маркс достигаше своята 
кулминационна точка в теорията за възпроизводството на капи-
тала, която не познаваше деленето на микро- и макроанализ и 
отчиташе ролята на държавата в рамките на класическото раз-
биране на пазара като спонтанно саморегулираща се институ-
ция, върху която държавата оказва съществено влияние главно 
чрез данъчната политика (особено при Смит и Рикардо и в много 
по-широк план при Мил и Маркс!). 

Раждането на кейнсианската макроикономика съществено 
измени представите за предмета на икономическата наука. Беше 
даден силен тласък за обособяването и бурното развитие на ико-
номическата политика като самостоятелна икономическа дис-
циплина, в рамките на която съдържателно се изучаваха форми-
те, методите и ефективността на държавната интервенция в сто-
панския живот. Приносът на икономисти с подчертано математи-
ческа ориентация, като първия носител на Нобеловата награда 
Ян Тинберген за моделирането, програмирането на развитието 

                                            
2 Една малко известна любопитна подробност обяснява частично този необичаен за 
Германия интерес към англосаксонски автор – „Общата теория“ на Кейнс излиза на немс-
ки само седмица след появяването ù в Лондон! Очевидно Кейнс любезно е предоставил 
на немските си издатели ръкописа за превод за подготовка на изданието почти едновре-
менно с английското. Причините за този интерес са ясни – кейнсианският модел е много 
удобен за решаване на проблемите на военизираната немска икономика през 1936 г. 
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на пазарната икономика, както и публикациите на „левите“ кейн-
сианци Джоан Робинсън и Пиеро Страфа от една страна, в съз-
вучие с Едуард Чембърлин – от друга, предопределиха в много 
отношения развитието на изследванията в тази нова област. 

Така или иначе – икономическата наука загуби своето 
единство като всяка от двете обособени части – микроикономи-
ката с цялото богатство на собственото ù развитие след публи-
куването на „Принципи на икономикса“ от Маршал през 1890 г. 
имаше доста добре дефиниран предмет, докато макроикономи-
ката трябваше да се задоволи с най-общото определение – дис-
циплина, която изучава и дава отговор на въпроса как функцио-
нира икономическата система като цяло, гледана от птичи пог-
лед. Така се разви силно агрегираният анализ в рамките на мак-
роикономиката, която за велико съжаление на консервативните 
либерали (фон Мизес и фон Хайек например!) пред очите им 
още през втората половина на 30-те години на ХХ век се прев-
ръщаше в добре развита теория за регулирана пазарна икономи-
ка, особено в Англия и САЩ, където „великата депресия“ извика 
на живот „новия курс“ (New Deal) на президента Рузвелт и под-
готви по най-задоволителен начин почвата за бързото разпрост-
ранение на кейнсианството. 

Нов етап в развитието на представите за предмета на ико-
номическата наука настъпи с появата и временното тържество 
на теорията за икономическия растеж на сър Рой Харод и проф. 
Евсей Домар. Уви, още в началото на 60-те години на ХХ век та-
зи теория загуби притегателната си сила, докато привърженици-
те на количествената теория за парите набираха точки в крити-
ката на кейнсианството и постепенно формираха под новото на-
именование монетаризъм школата на Милтън Фридмън с неп-
рикритото намерение да се превърнат в обединител на всички 
икономисти. 

Няма съмнение, че слабостите, заложени в кейнсианския 
модел за пазарно равновесие при различни равнища на безра-
ботица и стагнация, както и инструментите на регулирането от 
типа на бюджетно дефицитно кредитиране, подхранвано от уме-
рена инфлация, подготвиха почвата за временния триумф на 
монетаризма, идващ на историческата сцена с претенциите, че 
знае как да се премахне такова зло като хроничната и галопира-
щата инфлация!3 

Фокусиран върху безспорно важната роля на парите в съв-
ременната пазарна икономика, монетаризмът все пак си остава-
                                            
3 Повече по въпроса вж. в Modern Economic Thought, ed. by Sidney Weintraub, chap. V. 
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ше носител на частнонаучен подход и именно поради това не 
можеше да се превърне в обединяваща парадигма, подобно на 
кейнсианството. Колкото и да критикуваме Кейнс и неговата кни-
га за лоша подредба на материала, тя си остава носител на иде-
ята за обща икономическа теория за регулирането на пазарна-
та икономика през призмата на такива явления като заетостта 
(безработицата), лихвата (ролята на ликвидността и банките) и 
парите (възможностите на контролираната инфлация). И можем 
само да съжаляваме за компромиса, който сам Кейнс направи, 
като преутвърди разделението на единната икономическа наука 
в рамките на икономикса като микро- и макроанализ! Напълно 
съм съгласен по този въпрос с възмущенията и надеждите на 
Джон Кенет Гълбрайт, изказани в двете му по-нови книги4. 

Не бива обаче с лека ръка да омаловажаваме направеното 
от монетаристите за предефиниране на предмета на икономи-
ческата наука в условията на високоразвита пазарна икономика и 
небивало интензивиране на паричните потоци с помощта на 
електронните средства за комуникация в междубанковите опера-
ции. Не бива също така да се омаловажава приносът на Милтън 
Фридмън в историята и съдържателния анализ на парите и па-
ричното стопанство в съвременното общество. Книгите на 
Фридмън върху историята на паричното обращение в САЩ, не-
говата „Позитивен икономикс“ и книгата – верую на един консер-
вативен либерал „Капитализъм и свобода“ бяха високо оценени 
при присъждането му на Нобелова награда. И напълно заслуже-
но. Аз съм един от малкото български икономисти, които са били 
в близък контакт с такива нобелисти като достолепния холандец 
Ян Тинберген и Фридмън от времето, когато беше в Чикагския 
университет. Никога няма да забравя човешкото поведение на 
този учен, който има славата на заядливец и майстор на диало-
га, способен да ти вдигне адреналина и след това суховато да те 
притиска с въпроси. И в последните си книги Фридмън си остава 
заклет монетарист и консервативен либерал (напразно някои 
искат да го представят като неолиберал!). 

Монетаризмът не предефинира предмета на икономическа-
та наука. 

Много по-близо до подобно решение се оказаха немските 
неолиберали, обединени около Валтер Ойкен във Фрайбургския 
кръжок. За тях икономическата наука не се дели на микро- и мак-

                                            
4 Вж. дж. К. Гълбрайт, Икономическата наука в перспектива, изд. „Христо Ботев“, 1996, и 
втората му книга на подобна тема: ПЪТУВАНЕ В ИКОНОМИЧЕСКОТО ВРЕМЕ, свидетел-
ство на един очевидец, изд. „Дамян Янков“, 1999. 
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ро-, а либерализмът не е сляпо следване на принципите на спон-
танния пазарен ред. Немските либерали са достойни наследници 
на историческата школа, с нейния вкус към по-широка социоло-
гическа интерпретация на икономическия живот и на функциони-
рането на пазарната икономика. Внимателният прочит на нас-
ледството на Ойкен5 и активността на неговите сподвижници в 
рамките на бившата Западна Германия ни разкриват едно ново 
лице на либерализма, базиран върху теорията и практиката на 
социалното пазарно стопанство6. 

Очевидно за Фрайбургската школа пазарната икономика е 
единна и анализът им се разпростира не само върху функциони-
рането на системата, но в много по-голяма степен на такива въп-
роси като социалната справедливост и „благосъстоянието на 
всички“ (съгласно едноименната книга на бившия канцлер Лудвиг 
Едхард. С други думи, немските неолиберали са много по-близо 
до традиционното схващане на икономическата наука като поли-
тическа икономия, въпреки че в Германия политическата иконо-
мия винаги е била „национална икономия“ още от времето на 
Фридрих Лист. 

Колкото и да изглежда парадоксално на пръв поглед, между 
схващанията на немските неолиберали за предмета и природата 
на икономическата наука и американския следвоенен неоинсти-
туционализъм има твърде много общи черти. Може би тук си каз-
ва думата влиянието на Торнстейн Веблен, който цени високо 
немската историческа школа и се намира под нейното методоло-
гическо влияние, при разработването на своите идеи за „празна-
та класа“ и особената роля на инженерите. Но афинитета му към 
проблемите на социалната справедливост получава значително 
развитие в трудовете на неговите последователи – Джон Комънс, 
Градинер Минз и Уесли Митчел. Но едва в следвоенния период в 
рамките на неоинституционалното направление получават за-
вършен вид схващанията за предмета на икономическата наука и 
нейната роля. 

Американският неоинституционализъм твърде често се 
отъждествява с ярката фигура на Гълбрайт. Но неговата поява и 

                                            
5 Вж. Валтер Ойкен, Основи на националната икономия, изд. „ЛИК“, 2001, както и забеле-
жителната „Основни принципи на икономическата политика“, която у нас може да се на-
мери, доколкото знам, в превод на руски – Вальтер Ойкен, Основные принципи экономи-
ческой полотики, изд. группа „Прогрес“, 1995. 
6 Достатъчно е да се запознаем с преведената у нас книга на Лудвиг Ерхард „Благосъс-
тояние за всички“, универс. изд. „Стопанство“, 1993. 
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развитие е свързано в не малка степен с творчеството на Карл 
Гунар Мирдал, Клиранс Айерс и Герхард Холм7. 

Всички неоинституционалисти са привърженици на методо-
логическия холизъм, т.е. за тях икономиката е само подсистема 
на обществото, която може да бъде изучавана и разбрана пра-
вилно само в контекста на цялото. За тях икономическата наука е 
по-скоро политическа икономия – това особено личи в мислите 
на Мирдал и Гълбрайт. Никак не е случайно, че в своето съчине-
ние „Икономическата наука в перспектива“ Гълбрайт8 откровено 
предупреждава: „Отделянето на икономическата теория от поли-
тиката и политическата мотивация е стерилно нещо. То е забул-
ване на реалността на икономическата власт и основен източник 
на неправилни преценки и грешки в икономическата политика. 
Нито една книга по история на икономическата наука не може да 
избегне заключението, съдържащо надеждата, че предметът ще 
бъде обединен отново с политиката, за да се формира пак по-
обширната дисциплина политическа икономия“ (стр. 373). 

Малко нещо бих добавил към блестящото заключение на 
Гълбрайт, освен да се присъединя към надеждата му. Защото 
трудно може да се оспори тезата, че значителна относителна 
част от самоцелните дискусии върху техническото и социалното, 
позитивното и нормативното в икономическата наука е провоки-
рано от неправилното разбиране на предмета и изкуственото 
разделение на единната обща икономическа наука на микроико-
номика и макроикономика. 

 
ІІ. За метода и структурата на икономическата наука 

 
Изоставянето на абстрактнологическия метод и преориен-

тирането на икономическия анализ към психология, поведението 
и оценките на homo economicus неизбежно доведе до принизява-
не на същностното теоретично мислене. Иманентно-присъщият 
на политическата икономия логически, качествен анализ беше 
изтласкан от силно психологизирания емпиричен анализ на си-
                                            
7 Повече по въпроса вж. в солидния труд на Алън Дж. Грачи: Modern Economic Thought – 
The American Contribution, New York, 1967, особено последните две глави на този обемист 
труд, озаглавени „Появяването на политическата икономия на 20 век“, номерирани съот-
ветно гл. 8 и гл. 8 – продължение. Още по-интересна в този смисъл е и следващата мо-
нография на Грачи: Contemporary Economic Thought – The Contribution of Neo-Institutional 
Economics, New York, 1972, в която неоинституционалната еволюционна-холистична 
политическа икономия е представена върху широк план и с всички значими автори. Много 
полезно за целта би било и запознаването ни с полемичната книга на Мирдал: Against the 
stream, New York, 1975. 
8 Цитираното съчинение, стр. 373. 
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лите, които предопределят формирането на цената от позицията 
и в рамките на теорията за пределната полезност. Типичен при-
мер за подобен подход ни дава творчеството на Бьом-Баверк – 
най-теоретичния теоретик на Субективно-психологическата ви-
енска школа. 

Нито Алфред Маршал с неговия социален дарвинизъм, ни-
то наследникът му Пигу с теорията за икономическото благосъс-
тояние бяха в състояние да предложат някакво методологическо 
обновление на икономическата наука. Те си оставаха в руслото 
на класическия либерализъм (Законът на Сей) и теорията за 
доброволния характер на безработицата, изящно гарнирани с 
маржиналисткия субективнопсихологически подход в рамките на 
теорията на пределната полезност. 

Не е случайно поради това, че ученикът на Маршал, Джон 
Мейнард Кейнс, подложи на саркастична критика наследника на 
Маршал – Пигу, като деликатно избегна неудобството да крити-
кува своя духовен баща от Кеймбриджката школа! 

Критиката, която Кейнс отправи към теорията за спонтанно-
то пазарно регулиране на икономиката (Законът на Сей), и приз-
нанието, че безработицата е принудителна на практика поставиха 
по нов начин проблемите за метода. Вярно е, че и трите детер-
минанти на кейнсианския модел – пределната склонност към пот-
ребление, предпочитанието към ликвидност и пределната ефек-
тивност на капитала са дефинирани в пълно съгласие с маржи-
нализма. Но веднага щом се обърнем към инструментариума и 
практическите лостове на регулирането, ние виждаме един друг 
Кейнс, който обединява икономическата теория с политиката и 
въвлича държавата като трети субект в пазарната икономика, 
наред с домакинствата и фирмите. Тук Кейнс е стъпил вече на 
терена на политическата икономия, без изрично да го признава. 
Може би именно поради това той прави големия компромис9, 
като подминава с многозначително мълчание проблемите, които 
създава самият субективнопсихологически подход и свързаните с 
него абсурдни ситуации, произтичащи от изкуственото разделе-
ние на икономическата наука на микро- и макроикономика. 

Очевидно методологическото превъоръжаване на иконо-
мистите се съдържа имплицитно в подхода на Кейнс и това в не 
малка степен разбраха отлично неговите последователи и попу-
ляризатори10. В Англия това е силна група млади икономисти от 

                                            
9 Вж. Дж. К. Гълбрайт, Икономическата наука в перспектива, с. с. 254, 335, 345. 
10 Напълно основателно според мен е твърдението на някои икономисти, че мигновеният 
успех на „Общата теория“ се дължи не толкова на нейните качества като книга бестселър, 
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Лондонския университет, където Кейнс цели две години проверя-
ва в семинар своите идеи, а в САЩ – преди всичко Елвин Хансен, 
който от скептик бързо се превръща в основен проводник на 
кейнсианството. 

Особен теоретико-методологически интерес представляват 
материалите от честването на 80-годишния юбилей на сър Джон 
Хикс, в които авторите много красноречиво показват желанието 
си да бъдат на територията на една политическа икономия на 20 
век… 

Може би най-добре можем да разберем надеждите за една 
нова политическа икономия, ако вникнем в изследванията и но-
вите идеи на неоинституционалистите. 

Както вече бе подчертано, в методологически план те са 
холисти – факт, който плътно ги доближава до политикоикономи-
ческото мислене. На второ място те дебело подчертават разби-
рането си, че икономическата наука е част от социалните науки, 
които се различават съществено от природните науки, поради 
динамичния характер на обществото, подложено на непрестанни 
промени. Според тях новата икономическа наука е еволюцион-
на икономия, която не може да бъде откъсната от човешките 
цели и предназначения. Тя изучава самия човек като социално 
явление в непосредствена връзка с останалите членове на об-
ществото. Човешкото поведение става човешко само когато от-
разява действителните отношения между хората. На острова на 
Робинзон няма място за икономика и икономическа наука. В това 
отношение те не се страхуват да припомнят марксовата критика 
на робинзонадите. 

Общественият човек според неоинституционалистите не е 
абстракция. Това е реалният член на обществото, който не живее 
в културен вакуум. Именно поради това всички социални науки и 
еволюционната икономия в това число изучават неговите цели, 
желания и ценности, обусловени от обществената среда, с която 
индивидът понякога е в хармония, а понякога – в конфликт… 

Неоинституционалистите критикуват остро конвенциалната 
икономическа теория, за която човешките цели и задачи (пред-
начертания) се представят по-скоро нормативно, отколкото чрез 
научен анализ на фактите, скрити зад човешкото поведение. 

Интересна е интерпретацията и оценката на неоинституци-
оналистите за концепцията за равновесието, която заема такова 
важно място в конвенционалния макроикономикс, в това число и 

                                                                                                       
а на ентусиазма, с който подхващат нейните фундаментални идеи талантливи млади 
икономисти, уморени от маршалианската традиция! 
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в кейнсианския модел. Според тях равновесието играе подчине-
на роля. То е момент от динамиката и е едновременно неус-
тойчиво и нетрайно. Равновесието е статично понятие, поради 
което на негово място би следвало да се постави процесът като 
динамично понятие, особено пригодно за целите на дългосроч-
ното изследване на икономическия живот, а съвременната дина-
мична икономика, която се отличава с напрежение и конфликти, 
разглеждани като нормални черти на адаптацията на икономи-
ческата система към бързите промени. 

Сама по себе си икономическата система не е нищо повече 
от подсистема на обществото. Тя не е просто пазарна система, а 
сложна съвкупност от човешки взаимоотношения, корените на 
които са заложени в историята, институциите, привичките и оби-
чаите на хората, групите и класите. Тя е социално-икономическо 
сцепление, а не механично единство на оптимално ефективни 
микроединици. Открита за промените – икономическата система 
изправя икономическата наука пред проблема: какво предизвик-
ва непрекъснатите промени? 

Неоинституционалистите виждат главната движеща сила 
на промяната в динамизма на научно-техническия прогрес (често 
пъти отъждествяван с динамиката на индустриалната система). 
Това е една всепроникваща (плориферна) сила, действието на 
която може да бъде описано по следния начин: динамиката на 
науката се възпроизвежда в динамиката на културата и институ-
ционалното развитие… 

Като първостепенен двигател на промяната – технологич-
ната промяна не действа сама, а в сложна комбинация с полити-
ческата и социалната промяна. По такъв начин централно място 
в еволюционната икономия заема конфликтът между изостава-
нето на социалната структура от бързоизменящите се техноло-
гични основи на обществото. 

Интересно е отношението на неоинституционалисти към 
математизацията на икономическия анализ. Те не са против са-
мата математизация и математическите техники, но считат, че 
тази „технизация“ на икономическото знание има помощно, а не 
фундаментално значение. Позиция, която за известно време 
скара такива фигури като Пол Самуелсън и Гълбрайт – скандал, 
който завърши с взаимни комплименти от рода на изказването на 
Самуелсън, че без „иконоборството на Гълбрайт, в САЩ не мо-
жеш да бъдеш добър икономист“. 

Позволих си по-подробно изложение на оценката на неоин-
ституционализма по две причини: първо, защото това направле-
ние така и не се познава добре у нас, а по интересуващите ни 
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въпроси то е изключително богато на идеи, и второ, защото спо-
делям много от възгледите на водещата фигура в това направле-
ние проф. Гълбрайт за бъдещето на икономическата наука като 
интегрирана политическа икономия. Едва ли има сериозен ико-
номист в България, който да е доволен от превода на „икономикс“ 
като „икономия“ или „икономика“! Дори ако оставим настрана въп-
роса, че става объркване на понятията икономика като действаща 
стопанска система с науката, неудовлетворението от този превод 
си остава, защото създава двусмисленост и объркване. 

Нашата наука не е просто някаква абстрактна икономика, а 
активен инструмент в ръцете на обществото за рационално уп-
равление и контрол върху икономическите процеси и на микро- и 
на макроравнище – при това в условия, когато единството и еди-
нодействието на политици и учени става обществено призната 
потребност. Именно поради това ще приведа още един цитат от 
Гълбрайт: „Различията между микроикономиката и макроиконо-
миката ще се размият и ще изчезнат. Те, да напомня, са нас-
ледство от Кейнс и възлагат отговорността за цялостното иконо-
мическо развитие (преведено е представяне) върху държавата и 
централната банка, оставяйки традиционната роля на класичес-
кия пазар за индивидуалните сектори на икономиката… 

Напоследък различието между микроикономиката и макро-
икономиката се атакува от някои икономисти, иначе безупречно 
верни на класическата традиция. Те твърдят, че когато макрои-
кономическите мерки са известни, те ще бъдат предвидими и в 
резултат тяхното влияние ще се неутрализира… Има обаче из-
вестна доза мистериозност в тази позиция – школата на рацио-
налните очаквания…“11 

Очевидно – за мен поне е така, икономистите са изправени 
пред труден избор на пътя към една освободена от кейнсианския 
компромис за обособяването на микро и макроикономиката поли-
тическа икономия с адекватно теоретико-методологическа база. 

 
ІІІ. За мястото и ролята на историята на икономическите 

науки в бъдещата нова политическа икономия 
 
Възможно е на пръв поглед да изглежда парадоксално, но 

историята на всяка наука е интегрална част от нея. Това чудесно 
илюстрира в „Богатството на народите“ и Адам Смит. Примерите 
в това отношение са много, но под влиянието на традиционното 

                                            
11 Дж. К. Гълбрайт, Икономическата наука в перспектива, с. с. 368–369. 
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за миналия век раздробяване на икономическото знание и обо-
собяването на дисциплини като че ли оградени с китайски стени, 
историята на икономическата мисъл някак си остана извън кон-
текста на самата икономическа наука като нещо автономно и без 
особено значение за самата икономическа наука – нещо като за 
„обща култура“… 

Убеден съм, че такова отношение към собствената история 
на икономическата наука е вредно и води до грешки, които лесно 
биха били избегнати, ако се познаваше историята на раждането, 
възхода и залеза на редица идеи, концепции и цялостни теории. 
Именно поради това считам, че е полезно настоящата работа да 
завърши с едно скромно напомняне на стара и добре потвърдена 
от историята на науките истина. 

 
* * * 

Всяка наука е своеобразно проявление на вечния стремеж 
на човека да проникне в скритата същност на заобикалящия го 
свят. Като особен духовен субстрат на аналитичната човешка 
мисъл, науката е всмукала в себе си усилията, терзанията, визи-
ите, умерените и смелите до налудничавост хипотези на надаре-
ните със способността да превръщат емпиричните знания в сис-
тема от научни категории, определения и модели, чрез които да 
обясняват по определен начин процесите и явленията в дадена 
сфера от обкръжаващата ни природна и обществена среда. В 
този смисъл е направо смехотворно да се отделят от множество-
то труженици в дадена сфера на научното знание като осново-
положници, родоначалници и пр. демиурзи на цели науки – под-
ход, който съвършено основателно осмива такъв авторитет в 
историята на икономическия анализ като Йозеф Алоис Шумпе-
тер. От тук обаче съвсем не следва, че такива велики икономис-
ти като Адам Смит, Дейвид Рикардо, Джон Стюард Мил или Джон 
Мейнард Кейнс не трябва да бъдат сочени като титани, които 
жалонират насоките на развитието на икономическата наука и 
заемат особено място в нейната собствена история. 

Към тези титани на мисълта и делото не можем да не при-
бавим и Маркс и Енгелс, защото всеки от тях бележи епоха в раз-
витието на нашата наука и разкрива нови хоризонти на мисълта 
– и когато е прав, и когато греши. Очевидно това има предвид 
Кейнс, като отбелязва в заключителните бележки на своето за-
бележително съчинение „Обща теория на заетостта, лихвата и 
парите“ (гл. 24, т. V), че идеите на икономистите и политическите 
философи, независимо от това дали са верни и погрешни, обик-
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новено имат по-голяма власт, отколкото обикновено им се при-
писва. Защото тези нови идеи не само провокират мисълта, но и 
пораждат нови представи за света, стимулират организираните 
действия на милиони обикновени хора и в този смисъл чертаят 
нови насоки на общественото развитие. 

Когато изучаваме историята на икономическата наука, ние 
неизбежно се потапяме в лабиринтите на сложен мисловен про-
цес, в рамките на който постепенно се наслагват научните пред-
стави и се раждат духовните потенции, които мотивират прак-
тическите действия на милионите обикновени хора, устремени 
към по-добър, по-смислен и по-заможен живот. В това отноше-
ние историята на икономическата наука е внушителна демонст-
рация на хилядолетна еволюция на човешкото дръзновение и 
приемствеността в представите, идеите и хипотезите на хората, 
отразяващи разбиранията им за природата и движещите сили на 
икономическия живот. Разберем ли правилно тази истина, за нас 
ще звучи напълно закономерно често поставяният въпрос – 

 
Този въпрос крие много въпроси от 

рода на: Не принадлежат ли тези теории 
на безвъзвратно отминали времена? Не е 
ли недопустима загубата на ценно време 
да се ровим в понякога твърде примитив-
ни, а често и направо наивни идеи и пред-

стави за природата на икономическия живот, за неговите движе-
щи сили, за неговите закономерности? Не е ли напълно доста-
тъчно за нашите повседневни потребности да използваме науч-
ния апарат, моделите и методите на съвременната икономическа 
наука, вместо да подлагаме на критична преценка преценка до-
гадките, идеите и представите на нашите предшественици от 
хилядолетия насам? Не е ли това работа достойна за тесни спе-
циалисти, които обичат да се ровят в миналото, заради самото 
него или за да изкарат на показ демодирани и опровергани от 
живота представи, за да демонстрират собственото си интелек-
туално превъзходство?... 

Подобни въпроси си поставят всички анализатори на мина-
лото, а Шумпетер, когато пристъпва към написването на остана-
лия незавършен и въпреки това фундаментален труд „История 
на икономическия анализ“ (първият и вторият томове вече са на 
разположение на българския читател) им дава отговор, който 
звучи като мъдър съвет: „Можем само да спечелим, ако поглеж-
даме в килера, при положение, че не се задържаме прекалено 

Защо трябва да 
изучаваме 
историята на 
икономическите 
теории? 
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дълго в него“12. Да, в историята има скрити много ценности, отк-
ритието и познаването на които ни прави по-мъдри. 

Само по себе си поглеждането в килера на историята е аб-
солютно необходимо условие за онази коректност на мислене-
то, която се проявява в разкриването на общата посока и сми-
съла на аналитичното мислене в икономиката. А чувството за 
тази посока се формира чрез усилието да оценим по достойнство 
и да превъзмогнем грешките на нашите предшественици, като се 
опитаме да доразвием и обогатим съобразно новите исторически 
реалности техните постижения, рационалното зърно в техните 
овехтели теории. 

Съвременната икономическа наука не възниква на 
празно място, нито е изолирано дело на самотници. В нея про-
зира хилядолетен научен процес, всмукал творческата енергия 
на предшествениците. Тя се е обогатявала, а и непрекъснато се 
обогатява в рамките на историческия континуум с нови и нови 
подходи, методи и модели за мислене. Поради това състоянието 
на икономическата наука, както и на останалите науки във всеки 
даден момент предполага своята собствена история и не мо-
же да бъде изложена или овладяна задоволително, ако тази ис-
тория си остане в килера на историята. 

Казаното е особено валидно за аналитичното мислене в 
икономиката, където всяка оценка е исторически локализирана 
от условията, мястото и времето по такъв начин, че не е въз-
можно да се говори за оригиналност или конкретност на 
икономическото мислене, ако то не държи сметка за истори-
ческото развитие на икономическата теория. Не бива никога 
да забравяме, че съвременното състояние на икономическата 
мисъл е само момент от хилядолетен мисловен процес… 

Разберем ли тази истина, за нас ще бъде по-лесно да вник-
нем в пълен обем в ограниченията, с които неизбежно се сблъс-
ква икономическата теория на всеки етап от развитието на об-
ществото. Това са ограничения, които израстват от присъщите на 
всяка епоха критерии и особености на професионалното 
мнение по всички научни проблеми, включително и начинът, по 

                                            
12 Й. А. Шумпетер, Първи том, ИСТОРИЯ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ АНАЛИЗ – от антич-
ността до 1790 г., изд. Прозорец, с. 58. Никой от известните ми автори на обемисти и 
сериозни изследвания на Историята на икономическата мисъл не е отделил толкова 
много внимание и не е защитил така убедително необходимостта от изучаването на 
Историята, като неразривна част и момент от самопознанието на науката, както това 
прави Шумпетер. Казаното е валидно и за такива широко използвани автори като Блауг и 
Селигмън, на трудовете на които се опират повечето от професионалните преподавате-
ли. 
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който са разглеждани икономическите въпроси. Много е важно да 
се подчертае, че тези критерии са оказали особено силно въз-
действие върху икономическата мисъл, доминиращите в епохата 
възгледи и господстващата религия. В това е голямо различие 
между икономическата наука и физиката или математиката нап-
ример. Тъкмо тези ограничения са една от причините, поради 
които голяма част от забележителните научни постижения са 
потънали в забвение или просто са разпилени под въздействие-
то на политически или религиозни предразсъдъци. 

Изучаването на историята на икономическата мисъл само 
частично компенсира тази загуба и това е нейното огромно поз-
навателно и възпитателно значение. Най-тясното обвързване 
на съвременното състояние на науката с нейната собствена ис-
тория придава такава конкретност на логиката, която възпитава в 
дух на критичност, въоръжава обучаваните с визия за природа-
та на научното мислене като процес, предлага най-добри въз-
можности за вникване в механизмите на приемствеността, кои-
то превръщат всяка наука в дело на огромно число истински 
мъже на науката. 

Разберем ли историческата природа на научното мислене 
като отворен за нови и нови постижения процес, за нас няма 
да бъде трудно да определим мястото на разнообразните техни-
ки, чрез които хората са търсили решение на собствените си 
проблеми и са формирали представите за света, в който живеят. 
Няма съмнение, че тези техники са продукт на определени идеи 
или вярвания. Но те са и част от онова, което днес наричаме на-
учен процес или научна процедура. Магията, например, по 
право трябва да бъде включена в този исторически процес, до-
колкото шаманството е било начин да се решават проблеми13. 

Може да изглежда парадоксално, но магията и шаманството 
не се различават съществено от религиозните обреди и начини-
те, чрез които се осигурява всевластието на големите идеологии. 

Шумпетер основателно разглежда идеологията като „най-
сериозното“ препятствие за вярната ориентация на изследва-
нето в джунглата от идеи, хипотези, широко разпространени 
представи и използвани техники в икономическата практика на 
хората. Въпросът за мястото и ролята на идеологията в пове-
дението и мисловния процес на хората през хилядолетията има 
до такава степен огромно значение, че не напълно основателно 

                                            
13 Й. А. Шумпетер, Първи том, ИСТОРИЯ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ АНАЛИЗ – от антич-
ността до 1790 г., изд. Прозорец, с. 64. 
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можем да поставим въпроса – какво собствено представлява 
предметът на историята на икономическата наука. 

 
За да отговорим смислено на този 

въпрос, ние трябва да имаме ясна пред-
става за природата на самите явления, 
т.е. да сме в състояние да дефинираме 
достатъчно точно идеологията и нейна-
та роля от една страна и теорията и 

нейната роля в мисленето, поведението и дейността на хората – 
от друга. Разграничението, което неизбежно ни сблъсква с мно-
жество неотстраними трудности. Нека започнем с разграничени-
ето между идеите и идеологиите. 

Идеите са неразделна част от представите на хората за 
света, в който живеят. Те са част от мисловния процес и имат 
важно място в познавателните процедури. За разлика от животни-
те, които действат инстинктивно, човекът първо формира идеята 
си за това, което иска да предприеме или направи и едва тогава 
пристъпва към реализацията на своя замисъл. В този смисъл 
Маркс подчертава, че за разлика от пчелата, която изгражда инс-
тинктивно килийката от восък, архитектът има архитектурния план 
в главата си, преди да пристъпи към неговата реализация. 

Идеите следователно са постоянна част от нашия жи-
вот, те са тъканта на нашето мислене. Чрез тях ние се ориен-
тираме в света и от нашата способност да си служим с добрите 
идеи зависи в много голяма степен успехът на нашите начина-
ния. Това обаче съвсем не означава, че всички идеи и представи 
за света, с които си служим, са възникнали в нашите глави. И тук 
си казват думата приемствеността, традицията и наследената 
от вековете мъдрост. 

Не е трудно да се разбере също така, че не всички идеи са 
добри или верни. Критериите за доброто и злото са също исто-
рически дефинирани. Тези критерии преминават като червена 
нишка през целия духовен живот на обществото. Типичен пример 
за това са всички религии, които се градят върху представите за 
добрия Бог и лошия дявол… 

Идеологиите обаче не са просто набор от идеи. Нито са 
добре подбрани и подредени идеи, които ни възвисяват, поради 
това, че обединяват като в магически кристал всичко най-поло-
жително и ценно в живота на хората и обществото като цяло. 
Има прогресивни и реакционни идеологии. И борбата между тях 
запълва цялата духовна история на човечеството. Всичко в слу-

История на 
икономическите 
теории или история 
на господстващите 
идеологии? 
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чая зависи от това – какви са самите идеологии и как се използ-
ват. В самите идеологии винаги има някакво рационално зърно. 

Преди да определим отношението си към идеологиите 
изобщо и тяхната роля в историята на икономическата мисъл в 
частност, би следвало да определим тяхната същност. 

Редица автори, в това число и Шумпетер, подчертават като 
велико откритие на Маркс определението на идеологиите като 
„системи от идеи“, зад които се крият определени икономичес-
ки, политически и духовни интереси14. Шумпетер е убедителен и 
когато разглежда политическата икономия във вида, който ù 
придава А. Смит, като особен вид идеология на промишлена-
та и търговската буржоазия, както и когато подчертава, че 
Маркс е изключително проницателен, когато анализира идеоло-
гическите елементи в икономическата теория от епохата на Смит 
и Рикардо, но е „напълно сляп за идеологическите елементи в 
своята собствена система“15. Такъв подход обаче означава да 
зачертаем всичко в обществените науки като идеология щом не 
се съгласува с единствената „истина от последна инстанция“. 
Това е подходът, който води до най-догматизираната азиатска 
форма на марксизма-сталинизма. Сега поне, след краха на ре-
алния социализъм, е сравнително лесно да разберем, че идео-
логиите, представяни като идеология на работническата класа, 
не са нито по-добри, нито по-лоши от всички други идеологии, 
независимо дали става дума за либерализъм, регулативизъм, 
фашизъм или религиозен фундаментализъм. 

Идеологиите са мисловни системи, които като правило, 
блокират научното мислене. Те са генетично обременени с 
догматизъм, защото изключват критичната оценка на реалния 
свят и използването на техники и технологии, присъщи на науч-
ните процедури, чрез които с верификация или опровержение на 
теорията се постига обогатяване на научното познание. Тази 
истина е валидна в еднаква степен както за претендиращите за 
безусловна научност идеологии, подобно на марксизма („единст-
вено научната, последователно и докрай вярна марксистко-
ленинска идеология“), така и за доминиращите религиозни идео-
логии, за които абсолютната истина е монопол на божеството и 
предавани на простосмъртните чрез пророците. 

За нас в случая е важно да разберем, че идеологиите като 
цяло са препятствие за развитието на науката. Те не допускат 

                                            
14 Й. А. Шумпетер, Първи том, ИСТОРИЯ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ АНАЛИЗ – от антич-
ността до 1790 г., изд. Прозорец, с. 102–193. 
15 Пак там. 
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прилагането на научни процедури, както и търсенето на нова, 
непозната научна истина. Идеологиите имат готови истини, които 
трябва само да се изповядват и прилагат. Това, разбира с, не 
означава, че идеологиите са непременно и изцяло погрешни или 
че не съдържат елементи, които сами по себе си са правилни и 
съвместими с науката. 

Проблемът не е в това да заклеймим идеологиите или да 
отречем изцяло тяхното значение, а в способността ни да прео-
долеем вредното за науката идеологическо пристрастие. На 
практика това означава да вървим и по пътя на освободеното от 
ценностни съждения нормативно мислене в полза на базирания 
върху фактите научен анализ да се опираме на доказалите своя-
та ефективност техники и научни процедури. Само по себе си 
обаче, идеологическото пристрастие е присъщо на всеки инте-
лектуалец, както и на всеки простосмъртен. Чиста спекулация е 
твърдението на автори като Карл Манхайм за наличието на ня-
каква „независима интелигенция, която била чужда на всякаква 
идеологическа обремененост. Всеки човек, и всеки интелектуа-
лец в това число, е кълба от предразсъдъци, в които той почти 
винаги искрено вярва“. 

Идеологическото пристрастие, както и конкретната граж-
данска позиция на учения си остават негов личен проблем до-
толкова, доколкото не замъгляват аналитичния разсъдък и не 
слагат властно своя отпечатък върху научните му занимания. 

Отчетем ли тази страна на въпроса, за нас няма да бъде 
трудно да разберем предмета на историята на икономическите 
теории, както и огромната чисто научна и образователно-
педагогическа страна на тази вълнуваща научна дисциплина, 
без изучаването на която икономическото образование и общата 
култура на икономиста биха били не само непълни, но и сериоз-
но осакатени, едностранчиви16. 

                                            
16 На тази страна на значението на дисциплината „икономически теории“ отделя значи-
телно внимание Й. Шумпетер, в посоченото съчинение от друга гледна точка за интере-
суващите се от повече аргументи специален интерес представлява изключително инте-
ресната глава 23 в колективната монография под редакцията на издателя Сидней Вайнт-
рауб, написана от Уорън Дж. Самюелз под заглавието „ИДЕОЛОГИЯТА В ИКОНОМИ-
ЧЕСКИЯ АНАЛИЗ“, където убедително се защитава тезата, че първо – частично е прео-
доляно или се преодолява третирането на идеологията като изцяло илюзорно (фалшиво 
според Маркс) съзнание, второ, че икономическата теория (теории) все по-решително се 
разглеждат едновременно като инструмент на познанието, като ръководство (лост) за 
социален контрол над икономиката и накрая – като източник на духовно удовлетворение, 
т.е. като важна част от духовната култура. Този триединен подход, според Самюелз, 
позволява на икономистите да съхраняват вярата, че са в състояние да поставят под 
свой контрол влиянието на идеологията и да се издигнат над идеологическите пристрас-
тия, без да се подценява в никаква степен значението на ценностните критерии, които 
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И така, историята на икономическата наука не е и не може да 
бъде история на идеологиите, религиозните вярвания и методоло-
гиите, вълнували хората през хилядолетията. Това е историята на 
научното, аналитичното мислене, което не се ражда изведнъж в 
чист вид и на практика се реализира като непрекъснат процес в 
рамките на историческия континуум и приемствеността. 

За да разберем правилно тази особеност на предмета на 
дисциплината „Икономически теории“, се налагат и 

 
Внимателният читател вече е забе-

лязал, че досега употребихме понятия от 
рода на икономическа наука, икономи-
ческа мисъл, аналитична икономическа 

логика, научни процедури и техники. В малко по-особен сми-
съл бе употребено и понятието „политическа икономия“, пред-
ставляващо повече от век и половина общоприетото наименова-
ние на икономическата наука, преименувана в края на 19 век в 
Economics, а сега представена на български с твърде безличния 
термин икономика. 

Не е трудно да се разбере, че тези понятия не са синоними 
и би следвало да се използват по предназначението си строго 
диференцирано. Ето защо е необходимо още сега да сме наясно, 
че ние търсим генетичните корени на икономическите теории в 
рамките на хилядолетното развитие на икономическата мисъл. А 
тя обхваща общочовешките представи за икономическия живот 
през вековете и хилядолетията. Но икономическата мисъл още 
не е икономическа теория. В рамките на историческата приемс-
твеност, чрез съответни научни процедури и техники, наивните 
представи и рационалните елементи на текущото човешко мис-
лене се превръщат в повече или по-малко оформени теории, кои-
то се подлагат на историческа проверка и получават потвържде-
ние или опровержение. По този начин те подхранват хилядолет-
ното развитие на научния процес и пораждат определени научни 
процедури. 

Теориите са систематизирано научно знание, което обяс-
нява дадено явление, процес или функционирането на икономи-
ката като цяло. Често пъти теориите се изграждат върху научни 
хипотези, с помощта на които, поради липсата или невъзмож-
ността да се използват пряко емпирични доказателства, теория-
та също придобива хипотетичен характер и нейната верифика-
ция се съпровожда с неизбежното: „Ако нашата хипотеза е вяр-
                                                                                                       
играят съществена роля в икономическия анализ и икономическата политика. 

Някои важни 
терминологични 
уточнения 
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на, то тогава ceteris paribus би следвало, че…“. Следователно 
теориите не са някакви застинали абсолютни истини, а само етап 
в осветляването на дадена сфера от икономическия живот на 
обществото. От тях обаче израстват цели школи в икономичес-
ката наука, които носят всички силни и слаби страни на теорията 
или теориите, върху които се базират. В нашия курс по икономи-
чески теории ние ще видим как на смяна на меркантилизма идва 
физиократизмът, точно така, както физиократизмът на свой ред е 
преодолян и интегриран в Английската класическа школа, която 
също така е само етап в развитието на икономическата наука. 

Обхватът на нашия курс следователно се ограничава само 
в кръга на оформените и подаващи се на историческа про-
верка и опровержение теории. Не е възможно е не би било 
целесъобразно в рамките на предвидения хорариум да се опит-
ваме да очертаем една цялостна История на икономическата 
мисъл. Още повече, че за такова капитално дело не е по силите 
на един човек, а от друга страна не са налице предпоставките за 
подобно изследване. Свидетелство за това са усилията на Шум-
петер да представи възможно най-пълно само Историята на ико-
номическия анализ, като се абстрахира от това, което нарича 
„системи на политическата икономия“, поради тяхната заразе-
ност с идеология… 

Известно отклонение от това правило представлява текст 
за „наченките на икономическата мисъл“, който се предлага в 
повечето учебници, само за да се очертаят линиите на истори-
ческия континуум и за да се подчертае необходимостта от отчи-
тане на ролята на приемствеността в научното мислене. И за да 
се внуши на заинтересования читател, че умните хора не са 
монопол само на нашето време. И че силата на човешкото 
прозрение и любознателността са се проявявали в различни 
форми през хилядолетията. Няма съмнение, че докосването до 
тези проблясъци на аналитичния човешки ум ни обогатяват и 
разумно приземяват! 

На свой ред ценността и научната значимост на теории-
те зависи в много голяма степен от аналитичния апарат – 
инструментариум от аналитични средства, техники, математи-
чески модели и пр., които придават убедителност и свидетелст-
ват на свой ред за силата, проверимостта и опровержимостта 
на самите теории. А тъкмо в тази обособеност на теориите е 
заложена тяхната сила и залогът за тяхното развитие. Именно 
поради това ние ще отделяме важно място и на този аспект на 
историята на икономическите теории. 
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Безспорна истина е, че научният апарат, подчинен на ясна 
научно-аналитична логика, дори и когато е обвързан с определе-
ни хипотези, не е имунизиран против идеологизираното17. Изпол-
зването на икономико-математически модели, различните видо-
ве графици и криви безспорно повишава качеството на научната 
процедура и привидно не внася никакъв елемент на идеологи-
ческо пристрастие. Това обаче не означава, че можем да сведем 
теоретичните обобщения и самите теории до аналитичните тех-
ники. 

Теориите са продукт преди всичко на абстрактнологически, 
качествен анализ. Тяхното появяване предполага интуиция, ви-
зия и добре обоснована хипотеза. А критерият за надеждността 
им, както вече бе посочено, е във възможностите за емпирична 
проверка (верификация), както и в опровержимостта на теорията 
съгласно принципа ceteris paribus. Защото това, което е вярно 
при дадени условия – при други може да се окаже невярно и 
неприложимо. За икономическия анализ принципът на опровер-
жимостта, въведен в обществените науки от сър Карл Попър, 
има огромно значение. Достатъчно е да си спомним, че дори 
действието на закона за търсенето и предлагането зависи от 
характера на конкуренцията. При несъвършената, монополис-
тична конкуренция цените могат да нараснат паралелно и неза-
висимо от нарастването на търсенето и обратно, щом се проме-
нят условията. 

И така, истински научната теория е едновременно прове-
рима и опровержима. Само религиозните догми и идеологичес-
ките постулати са замръзнали премъдрости, над които нито нау-
ката, нито практиката имат някаква власт. При тях важи не стре-
межът към истината, а сляпата вяра във вечната и неизменна 
божествена истина: така е, защото такава е божествената воля, 
така е, защото така е записано в партийния устав или в поредно-
то решение на партийния форум, така е, защото така ни учи ко-
рифеят на всички науки, а не защото такива са фактите! 

                                            
17 В цитираната вече 23 глава, Самюелз пише: „Подборката на примери за съществува-
нето на идеологически елементи в икономическия анализ е спорно начинание, приведе-
ните по-долу случаи напълно логично можем да разглеждаме като илюстрации от този 
род. Неокласическата школа, монетаризмът, марксизмът и институционализмът – всички 
тези направления в икономическата мисъл са в по-голяма или в по-малка степен неопре-
делени, но относително обособени парадигми. Всички функционират като идеологии, 
изпъквайки в същото време и като познавателни системи и като израз на система от 
ценности. Самото определение на централния проблем на икономическата наука (това е 
спорна авторова теза – Т. Т.) … носи идеологически характер. Теорията на цените, вклю-
чително теорията за пределната полезност и концепцията за богатството, макроикономи-
ческата теория и теорията за парите са просмукани от идеология… И Самюелз е прав! 
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В светлината на всичко изложено по-горе като че ли става 
ясна цялата несъстоятелност на тезата за класовопартийния 
характер на икономическата наука. Струва си обаче да се запи-
таме отново. 

 
Партийни и класовопристрастни са 
идеологиите. Но те, както вече ви-
дяхме, са най-често бариера пред 
безпристрастното научно мислене. 

Като цяло господстващите идеологии, както и големите религии 
отричат и водят истинска война с основния принцип на научната 
процедура: съмнението във всичко! Да се съмняваш в безпог-
решността на дадена постановка, хипотеза или теория, това оз-
начава да търсиш нови решения, да провокираш научното мис-
лене, да признаеш, подобно на Сократ, че знаеш твърде малко 
или че нищо не знаеш! Идеологиите и религиите изискват пълно 
подчинение на нашите помисли и дела за обявената за свещена 
и единствено вярна идеологема. Науката се гради върху освобо-
деното от догми съзнание и върху съмнения. По природата си 
мисленето в рамките на идеологеми е догматизирано и канонизи-
рано. В този си вид няма и не може да има нищо общо с науката. 
Именно от идеологическите догми израстват онези предразсъдъ-
ци, преодоляването на които е всред най-трудните задачи на на-
учното мислене. Това догматизирано мислене отхвърля всички 
научни процедури и сократическо начало – съмнението и затова 
поставя най-сериозната бариера пред освободеното мислене. 

Ще сгрешим обаче недопустимо, ако приемем еднозначно – 
първо, че идеологиите са чужди на науката изобщо и второ, че те 
винаги и при всички случаи са равнозначни на предразсъдъци, 
които блокират научното мислене, както и че в главите на иконо-
мистите-теоретици има отделно място за наука и за идеология! 

Въпросът следователно е твърде сложен и по него няма 
единно мнение. Както вече бе посочено, такъв икономист като 
Адам Смит в очите на Шумпетер, например, изглежда просто 
като автор, който изразява мненията и отстоява интересите на 
търговската и промишлената буржоазия! И въпреки това никой 
не смята, че Смит е просто апологет на капитализма. Тогава? 

За да излезем от огромната трудност, която крие в себе си 
този въпрос, първо – трябва ясно да осъзнаем за всепрониква-
щата сила на идеологиите и второ – да потърсим онези форми и 
методи, чрез които идеологиите подпомагат, обагрят или просто 
детерминират една друга теория в контекста на историческото 
време, месторождението им и условията. И в това отношение 

Свободна ли е 
икономическата 
наука от идеология? 
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вече са налице сериозни изследвания, които ни дават основание 
да твърдим, че идеологиите, които отразяват най-пълно и точно 
повелите на времето и не са заразени с догматизъм, преминават 
в науката и дори стимулират нейното развитие чрез онази пло-
доносна научна идея, която се нарича парадигма на мисленето 
в дадена епоха. Терминът парадигма има гръцки произход и оз-
начава буквално образец за решаването на проблемите, с които 
се сблъсква човекът или обществото в неговата цялост. 

Парадигмите израстват от идеологиите и чрез тях в една 
или друга степен – проникват в науката и формират определени 
критерии за научност. Либерализмът, например, не е само прин-
цип и не се свежда до формулата laisser faire, laisse passer. Той е 
цялостна идеология, базирана върху безграничната вяра в ди-
намичната сила на пазарното саморегулиране. И безусловната 
съпричастност на Адам Смит към тази парадигма не го превръ-
ща в някакъв вулгарен апологет на нещо ретроградно – защото 
самият капитализъм тогава е една възходяща пазарна система, 
а самият пазар – тази вездесъща „невидима ръка“ тепърва се 
осъзнава като една от големите общочовешки ценности. Следо-
вателно, при определени условия и исторически детерминирано-
то светоусещане може да се превърне в източник на енергия, 
която се материализира в истинско научно знание и има безс-
порни познавателни функции и обратно – една ретроградна иде-
ология винаги и при всички случаи е враг на науката. 

Очевидно въпросът е твърде сложен и няма еднозначно 
решение. Всичко се свежда до прецизната конкретна оценка за 
валидността, проверимостта, адекватността и опровержимостта 
на дадена теория, респективно идеология. Иначе – всичко започ-
ва отначало… 

И накрая, преди да преминем към основните теоретично-
методологически принципи, от които ще се ръководим при изу-
чаването на историята на икономическите теории, нека отбеле-
жим и още една твърде близка до икономическия анализ сфера, 
наричана обикновено икономическа социология. 

Докато Шумпетер е по-склонен да разглежда икономичес-
ката социология като подаващо се на идеологизация продълже-
ние на традициите на класическата английска политическа ико-
номика, то известните американски социолози Талкот Парсънс и 
Нейл Смелзер настойчиво пледират за интегрирането или синте-
за на икономическата и социологическата теория. Трудно е да се 
каже дали такъв „синтез“ ще обогати обществознанието, но може 
със сигурност да се каже, че той би довел до ликвидирането на 
единствената обществена наука, която има десетки носители на 
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Нобелови награди и се ползва с авторитета на най-развита наука 
за обществото… 

Усилията на Парсънс и Смелзер да се представят като 
продължители на традициите на Алфред Маршал и Макс Вебер 
така и не можаха да убедят сериозните икономистите и тяхната 
инициатива си остана в сферата на нереализираните проекти. 
Без това, разбира се, да означава, че няма място за една специ-
ализирана икономическа социология, която преимуществено да 
анализира икономическите взаимоотношения в обществото като 
особена подсистема с огромно значение за формирането на чо-
вешкото поведение и за функционирането на цялата социална 
структура. 

И така, от какви теоретико-методологически предпоставки 
или принципи ще оценяваме икономическите теории? 

 
Това е първата предпоставка 

за освобождаването ни от една идео-
логема, която ни внушава наивното и 
вредно предписание да въвеждаме в 
най-изтъкнатите представители на 

социално-икономическата мисъл някаква преднамереност и тен-
денциозност и да ги представяме като съзнателни защитници, 
апологети на съответния обществен ред, т.е. като идеолози на 
робовладелското общество, феодалното общество или капита-
листическото общество. От тук и недоверието към тях. 

Като признаваме, че е наивно и вредно за самата наука да 
раздаваме подобни идеологически мотивирани оценки за предс-
тавителите на икономическата мисъл и създателите на икономи-
чески теории, това в никаква степен не означава, както вече бе 
посочено, че не трябва да се стремим да отделим идеологичес-
ките влияния върху икономическите теории, колкото и трудно да 
е това. Очевидно е също така, че тоталното отричане на теоре-
тичните усилия и аналитичните постижения на икономистите, 
принадлежащи към т.нар. „буржоазни“ учени е не само неправо-
мерно, но и вредно за самата икономическа наука. Защото няма 
и не може да има изцяло и чисто партийна наука. Във всяко нап-
равление на икономическата мисъл има не само идеология, но и 
също така много здрав смисъл и елементи на наука, които при-
бавят нови истини към научното знание. Това, разбира се, не 
означава, че трябва да отречем и пренебрегнем неизбежния су-
бективизъм в оценката на миналите и настоящи исторически съ-
бития. Казаното важи и за древните, и за съвременните автори. 
И то не защото те са били и са съзнателни апологети на дадена 

Да преодолеем 
ограниченията на 
класово-партийния 
подход 



За предмета, обхвата и структурата на икономическата наука 
 

45 

историческа действителност, а чисто и просто, защото става ду-
ма за личности, със своя индивидуализъм, със свои виждания, 
със свое възприемане на света. Признаването на тази истина е 
първото необходимо условие, за да вникнем в природата на 
плуралистичния характер на мисленето, първото условие, за 
да се освободим от пристрастното възвеличаване и абсолютизи-
ране на монистичния подход в историята, свеждащ всичко до 
т.нар. „материалистическо разбиране“ на историята… Това е 
вторият теоретично-методологичен принцип. 

Необходимо е добре да се разбере, че обществената дейс-
твителност е най-сложното явление, точно така, както общество-
то е най-комплексираната система, в рамките на която бушуват 
огромно количество противоречиви сили, интереси и тенденции. 
Равновесието в тази система е продукт на сложно взаимодейст-
вие на тези противоречиви сили. А нейното самосъхраняване и 
развитие показва, че в края на краищата тези противоречиви 
сили не водят непременно до разпадане на обществото, а до 
неговото самоусъвършенстване и по-нататъшно развитие. Нещо 
повече – обществото се самоусъвършенства, става по-добро, 
става по-човешко. Въпреки че човешката природа най-трудно се 
мени и понякога основателно внушава чувството за неизменност. 
Човекът е бил и си остава егоцентрично същество. И въпреки 
това, обществото през хилядолетията става все по-
антропоцентрично ориентирано. Човешкото достойнство и 
признаването на равенството на всички човешки същества при-
добиват значението на закон! А ценността на човешкия живот и 
признаването на основните права на личността лягат в основата 
на цялата научна и законодателна дейност на хората. Историята 
е най-доброто доказателство за тази еволюция на мисленето и 
нравствеността. 

Необходимо е окончателно да се освободим от всякакви 
превзетости и да разберем погрешността на тезата, че зад 
субективизма на един или друг мислител непременно стои 
някаква преднамереност и класово-партийна корист! В исто-
рията на икономическата мисъл са останали и блестят с ореола 
на мъдреци, получили всеобщо признание, малцина на брой 
мислители, които са се опитвали и са успявали да помогнат на 
хората да вникнат в природата на нещата, формулирали са 
проблемите на своето време като истински учени и са предлага-
ли решения, в които е имало някакво рационално зърно, нещо 
непреходно, общовалидно. Въпреки че са принадлежали към 
една или друга идеология. Идеологическият момент присъст-
ва като нещо строго личностно. Но той не може да се абсолю-
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тизира и не е главното в анализите на великите мислители – 
икономисти. В този смисъл самата идея за класово-партийния 
характер на политическата икономия е една опасна, вредна за 
самата практика и чужда на науката идеологема. 

Признанието на тази истина е първостепенен теоретико-
методологически изходен пункт на нашия анализ. Той се гра-
ди върху безусловното признаване на плурализма в мисле-
нето и закономерния характер на приемствеността в разви-
тието на обществото. 

Историята на обществото е резултат на непрестанни, по-
бързи или по-бавни, но непрекъснати натрупвания на опит, зна-
ния и тяхната материализация в нови форми и средства за овла-
дяване на природната среда – този вечен арсенал на човешката 
дейност и съществувание. Човекът овладява и очовечава приро-
дата. Но неговото благоденствие зависи в не по-малка степен от 
способността му да живее в хармония с природната среда. Еко-
логическата криза, под знака на която живеем днес, е най-
доброто доказателство за значението на това изискване. 

Налага се, в духа на казаното, да формулираме и втория 
теоретико-методологически изходен пункт на анализа ни – 
революциите в общественото развитие са плод на еволюци-
ята. Те са такива взривове на натрупаните количествени изме-
нения, при които възстановяването на равновесието предполага 
преминаването към нови структури, към нови форми на общува-
не, към нови критерии за рационално и нерационално, за нравс-
твено и безнравствено. 

В основата на общественото развитие следователно е 
еволюцията, континуумът, непрекъснатостта и последова-
телността на промените – малките незабележими промени, от 
които израстват големите, революционните изменения. Револю-
циите са само момент от хилядолетната еволюция. Те са резул-
тат, а не цел и самоцел на общественото развитие. Не са „локо-
мотиви на историята“, а нейната равносметка. 

Въпросът следователно не се свежда до това да отричаме 
революциите изобщо или да ти представяме като бедствия. Въп-
реки че за това има доста основания. Великата френска револю-
ция ознаменува победата на капиталистическите отношения и 
критерии. Но тя имаше своите якобинци, своя Робеспиер и Дан-
тон, своя Фуше и фактически завърши след като премина през 
диктатурата на императора Наполеон Бонапарт! Тя изяде своите 
деца! И вероятно няма да сгрешим много срещу историческата 
истина, ако признаем, че едва след Парижката комуна и разстрела 
на комунарите пред стената на Пер ла Шез в тази страна възтър-
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жествуваха окончателно и в адекватна форма капиталистическите 
норми на живота и в икономиката, и в политиката. Франция стана 
буржоазна република. Въпреки че красивият лозунг на Френската 
революция „Свобода, Равенство, Братство“ си остава едно пре-
възходно пожелание от разряда на възвишаващите ни високон-
равствени пожелания, което никъде и никога не бе реализирано. 

Историческият континуум не е някакво банално повторе-
ние на една и съща традиционна дейност, не е сляпо робуване на 
традицията или движение в затворен кръг, а натрупване на по-
тенциал за бъдеща промяна, която рано или късно настъпва. 
В рамките на историческия континуум следователно се натрупват 
такива постепенни изменения, които водят до значителните, ре-
волюционните изменения. И когато противоречията между стари-
те форми и новото съдържание достигнат критичната точка – ни-
що не може да спре неизбежната промяна! В потвърждение на 
тази истина има безброй примери, последният от които е неочак-
вано бързият начин, по който рухнаха режимите на сталинския 
социализъм… 

Големият теоретико-методологически въпрос в случая не е 
в това дали имат място в историята на обществото революциите, 
а до това как се извършват те, кога настъпват революционните 
изменения. Става дума за закономерно настъпващите рево-
люционни изменения, които никой не може да спре, или за 
преднамерената, предначертаната, извлечената не от назре-
лите обективни условия промяна, която неизбежно настъпва 
и ще настъпи, а за формулираната по мисловен път, обос-
нованата с чисто теоретически аргументи и поради това не-
избежно съдържаща в себе си елементи на историческо 
пророчество революционна промяна, която следва да се 
наложи отгоре по насилствен начин. Става дума за съзнател-
но търсената и създавана „революция отгоре“. 

„Революцията отгоре“ е продукт на агресивното властолю-
бие и високомерието на фанатизирани йезуити, които лукаво се 
прикриват зад лозунги за социална справедливост, кичат се с 
прозвището на „професионални революционери“, а когато дойдат 
на власт, показват на дело пълното пренебрежение и към теория-
та, която се догматизира и към моралните норми, които безцере-
монно се потъпкват, защото „целта оправдава средствата“. 
Именно „революцията отгоре“ е причината за всички беди, които 
ние всички преживяваме сега. Защото това не е закономерно 
следствие от зрелостта на обществените структури, не е акт, 
с който се разчиства пътят на пробиващите си сили на естес-
твено-историческата еволюция, не е нормалното прекъсване 
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на континуума в историята, значението на което е да издигне 
самата еволюция и да възстанови историческия континуум 
на еволюционните сили на ново, по-високо равнище, а на-
силствено, но неподготвено от предшестващото развитие 
прекъсване на континуума и налагането със сила на нови, като 
правило несъществуващи никъде и поради това неподплатени с 
еволюцията и зрелостта на практическия опит, а измислени, 
подкрепени с мъгляви, догматизирани и поради това нежиз-
неспособни структури. Такива бяха т.нар. „социалистически 
производствени отношения“, в които социалистическо беше само 
името. Всичко останало поразително възпроизвеждаше характе-
ристиките на един азиатски начин на производство. 

Признаването на историческия континуум не означава, 
че „няма нищо ново под небето“. Би било страшно, ако е така! 
Самият факт обаче, че ние тачим гения на древните мъдреци, 
показва, че научната истина не се ражда наведнъж. Тя също 
се подготвя от исторически континуум, съзрява частица по час-
тица, докато достигне онова натрупване на положителни знания, 
при които става възможна революцията в познанието и цялос-
тната смяна на парадигмата… Именно поради това, новото се 
оказва често пъти добре забравено старо! Защото науката не 
идва от провидението. Тя е продукт на усилията на най-добрите 
умове през вековете. Ето защо тя не може да се развива без 
дискусии, без строга критична преценка за всичко преходно и 
непреходно, на базата на строг конкретноисторически сравните-
лен анализ. Поради това, а не просто за обща култура ни е необ-
ходима историята на икономическата памет – неизчерпаем из-
точник на идеи и подходи, отправен пункт и критерий, без които, 
както без свободните дискусии, няма и не може да има наука. 

Така естествено стигаме до третия теоретико-методологи-
чески изходен пункт – признаването на необходимостта от 
строго конкретноисторически обоснован обективизъм при 
оценката на всеки автор. Това означава искрен стремеж да се 
оцени неговото място в развитието на икономическата мисъл в 
контекста на неговото време, а не догматично и от позициите на 
настоящето, да заклеймяваме историческите личности за това, че 
не са мислили така, както ние мислим и оценяваме събитията 
днес! Това означава по-нататък искрен стремеж да вникнем в 
логиката на разглеждания автор и от нейните позиции, при неп-
ременно съобразяване със степента на развитието на общество-
то и познанието за него, да се постараем да покажем какво е пос-
тигнал и какво е можел исторически да види даден автор. А не да 
го обявяваме за невежа или за користен защитник на робовла-
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делците и демагог! Нещо, с което гъмжат учебниците по история 
на икономическата мисъл в бившите „социалистически“ страни. 

Истината е, че мислители като Конфуций, Платон, Аристо-
тел или авторите на Библията и Корана, Августин Блажен и Това 
Аквински, не са били съзнателни фалшификатори или безкру-
пулни апологети на робовладелците или на феодалите – а 
мъдреци на своето време, които са се опирали на реалистичен и 
повече или по-малко верен, съобразно възможностите на сво-
ето време, анализ на реалностите. Всеки от тези мъдреци е 
вложил частичка от истина, свое рационално зърно в историята 
на икономическата мисъл и с това е подготвял днешните предс-
тави и днешното равнище на научното мислене. 

Сравнително късната поява на политическата икономия 
или икономикса, както сега стана модерно (и у нас!) като самос-
тоятелна наука, която днес има признанието на „царица на об-
ществените науки“ (Самуелсън), се обяснява със собствената 
еволюция на традиционния начин на производство, взет в него-
вата технология на природа и прехода към подчертано динамич-
ното пазарно стопанство, което не признава никакви веднъж за-
винаги дадени форми и структури и при което растежът е импе-
ратив и средство за самосъхраняване. 

Признаването на този факт е четвъртият теоретико-мето-
дологически принцип на нашия анализ. Този познавателен 
принцип предполага преодоляване на онези гносеологически 
рамки, които поставя на нашето мислене догматизираната 
теория за обществено-икономическите формации! И това е 
така, първо, защото никога в историята не е имало чисти общес-
твено-икономически формации, и второ, защото т.нар. закон за 
съответствието на производствените отношения на характера на 
производителните сили е едно теоретическо обобщение, което 
може да бъде прието с множество уговорки и резерви. Едва ли е 
необходимо да се доказва, че различията в характера на произ-
водителните сили в робовладелския Рим и във феодална Азия и 
Европа едва ли е такъв фактор, с който можем да обясним раз-
личията в двете общества, или да напишем историята на изчез-
налите цивилизации, останките на които не само ни вълнуват, но 
и озадачават. 

Особено порочен момент, в теорията на обществено-иконо-
мическите формации е твърдението, че преходът от една об-
ществена формация към друга има значението на природен за-
кон, който бележи възходящата спирала на общественото разви-
тие! Именно с това разбиране на обществения прогрес се обос-
новаваше прогресивността на реалния социализъм в сравнение 
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с капитализма! А в какво собствено се състоеше прогресът? Как-
ви са неговите критерии? 

Исторически икономическата мисъл неизменно е търсила и 
търси най-добрия отговор на фундаменталните въпроси: 

– какво да се произвежда? 
– как най-добре, най-ефективно да се произвежда? 
– за кого да се произвежда и как да се разпредели произве-

деното? 
При отговора на тези въпроси, мислителите са се сблъска-

ли и се сблъскват и до днес с такива обществени реалности като 
общественото разделение на труда и мястото на производители-
те и потребителите в него, ролята на частната собственост върху 
средствата за производство и въобще въпроса за собствеността 
в обществените отношения, мястото на традиционния, по приро-
дата си аграрен начин на производство, базиран върху прими-
тивна и почти неизменна техника и технология от една страна и 
паралелно съществуващо стоково производство, базирано на 
излишъците от селскостопанското производство и занаятчийски-
те произведения на инструменти и сечива или на произведения 
за луксозно потребление. 

През целокупния исторически процес преминава като чер-
вена нишка и силнооцветеният от политическите, религиозните и 
моралните критерии на времето отговор на въпроса за спра-
ведливото, най-справедливото и пр. разпределение на благата. 

За отговора на тези въпроси мислителите неизбежно са се 
сблъсквали с необходимостта да оценяват по един или друг на-
чин дейността и ролята на управляващите и на държавата в 
икономическия живот. 

Затова, преди да се заемем с историята на икономическите 
теории, ние, първо, би следвало да имаме основни (елементар-
ни, но точни) знания за природата на икономиката и икономичес-
кия и второ, да познаваме, макар и в най-общи линии стопанска-
та история, т.е. да знаем какво се крие зад понятията от рода на: 

– традиционен начин на производство и неговите особености; 
– стоково производство през хилядолетията; 
– капиталистическото стоково производство и неговата 

еволюция; 
– експеримента със сталинския модел на социализма и не-

говия исторически провал. 
Това изискване е петият и последен теоретико-методо-

логически изходен пункт на нашия анализ на историята на кла-
сическата и съвременната икономическа мисъл, който бе 
следвало да интегрираме в новата политическа икономия. 
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ОТ ПАРИЧНА ЕВОЛЮЦИЯ КЪМ ПАРИЧНА РЕВОЛЮЦИЯ 

(ПАРИТЕ ВЧЕРА, ДНЕС И УТРЕ) 
 

проф. дин Велчо Стоянов 
 

 
„Парите са двигател на икономическия живот, 
чиято определяща черта е получаване на пари 

и разходването на пари.“ 
(У. К. Мичъл) 

 

„Те (парите) владеят, движат и управляват света.“ 
(П. Сир/Д. Тръмп) 

 
 

Въведение 
 

Парите са един от фундаменталните символи на цивилиза-
цията. Те са спонтанно древно човешко изобретение, чиито „коре-
ни“ стигат до първите случайни актове на размяна (на продукти 
или блага) между хората. Разбира се, тук става дума за първична-
та и най-нисша форма на парите – стоковата, т.е. когато функция-
та на разменно средство (на еквивалент или пари) е изпълнявана 
от случайни, а в последствие от точно определени стоки. 

На тази основа се приема, че „думата pecuniary (паричен) 
произхожда от латинското pecus, което означава „добитък“ – 
едно от многото неща, използвани за пари“1. 

Разбира се, в по-ново време и според един от известните те-
оретици в областта на парите – Г. Фр. Кнап, „когато се произнесе и 
чуе думата пари, тя се свързва с три неща: злато, сребро и хар-
тия... Хартията е лоша (като пари – В.С.), среброто е добро, злато-
то е най-доброто“2. Ето защо „цивилизованите страни прилагат в 
качеството на пари злато или сребро или и едното, и другото“3. 

От казаното следва, че парите (наред със стоката) са древ-
на и фундаментална икономическа категория, обвита обаче в 
загадъчност, свързана с мистерия и изключително въображение. 
Това дава основание на известния Ф. А. Хайек да твърди, че „па-

                                            
1 Фридман, М., Немирството на парите, прев. от англ., София, 1994, с. 26. 
2 Knap, G., Die Währungsfrage... Цит. по: K. Diehl, Mombert Р. (Hrg.) Vom Gelde, Frankfurt am 
Main – Berlin, 1979, Teil I, s. 202. 
3 Маршал, А., Принципы политической экономии, том І, изд. „Прогрес“, Москва, 1983, с. 120. 
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рите... остават съвършено непостижима вещ и наред със секса – 
обект на най-безразсъдни фантазии“4. Други автори свързват 
парите не само със секса, но и със смъртта, доколкото те се въз-
приемат и подсъзнателно. 

На повърхността на нещата парите обаче изглеждат като 
естествена даденост, без която не би могло да се организира и 
управлява обществото5. 

Известно е, че ценностите са основа на моралния (и не само 
на моралния) ред на света. Те от своя страна биха могли да се 
разграничат на идеални и утилитарни. Може да се каже, че в ис-
торически аспект е налице явна и скрита борба за доминацията на 
едните над другите в лицето примерно на идеализма и материа-
лизма. Синтезиран израз на доминацията на моралните над ути-
литарните ценности е известната картина на Леонардо да Винчи и 
по-скоро надписът под нея: „Човекът е мярка на всички неща“. 

В замаскирана или неявна форма обаче винаги е използва-
но и веруюто, че „парите са мярка на всички неща“. За съжа-
ление, в съвременната доминираща неолиберална действител-
ност то започна да придобива все по-натрапчиви форми и про-
явления. По друг начин казано, стават напълно актуални думите 
на Хр. Колумб, че „който притежава злато (т.е. пари – В.С.) е гос-
подар на всичко, което пожелае. Със злато (т.е. пари) можете 
дори да вкарате душата си в рая“6. 

Следователно фундаменталната дилема е: човекът или 
парите да бъдат мярка на всички неща? 

От позициите на пазарно-лингвистичния подход парите се 
дефинират като „езикът“ на пазарната икономика. Други автори 
образно ги оприличават на кръвта на нацията (Дж. Суифт). За 
трети са „мостът“ между homo economicus, едно от неговите най-
прости изобретения на всички времена, което движи света за 
постигане крайната цел на човечеството и житейските цели на 
всеки индивид; за съжаление те (парите) често се превръщат и в 
самоцел. 

                                            
4 Хайек, Ф. А. Пагубная самонадеяность. М.: Новости, 1992, с. 177. 
5 Една колежка разказва, че тръгвайки на лекции и разделяйки се с внучето си, му казала, 
че трябва да отиде да изнесе лекцията (урока) си пред студентите. То обаче проявило 
интерес и я попитало какъв ще бъде урокът (лекцията), т.е. за какво ще ги учи? 
– За парите – отговорила, тя. 
– Бабо, – наивно попитало внучето – те не знаят ли какво е това е пари? 
С други думи и малките деца интуитивно и от своя опит разбират силата и ролята на 
парите, знаейки, че банкнотата или монетата, която са получили лесно и бързо, може да 
се превърне в желаното лакомство, атракция или вещ. 
6 Цит. по: Гълбрайт, Дж. К. Икономическата наука в перспектива. С., 1996, с. 49–50. 
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Има и автори, за които парите (подобно на числата и зако-
ните) са категория на мисленето (О. Шпенглер). Срещат се и съ-
вети, че трябва да се боим от тях като от дявола (иронията е, че 
цитираният съвет е даден от банкер евреин – Шалон Розен). 

Ако комбинираме три сентенции за парите, можем да ка-
жем, че те движат, владеят и управляват света или, както е казал 
Т. Джеферсън, „парите, а не моралът, са ръководният принцип 
на търговските държави“7. Изводът на Т. Джеферсън ни кара да 
се замислим, а този на О. Шпенглер, че „предстои последният 
конфликт, в резултат на който цивилизацията ще придобие своя-
та завършена форма – това е конфликтът между кръвта и пари-
те“8, направо ни стряска. Тук неизбежно се налага тревожният 
(меко казано) въпрос: ще бъде ли по-беден моралът от парите? 
Поставеният въпрос придобива тревожна актуалност на фона на 
из-вода на О. Шпенглер, че „само расата и острието на меча са 
по-могъщи от парите“9. 

За да разберем по-добре съществуването на разнообраз-
ните подходи и позиции към парите, ще посочим, че има и авто-
ри, разглеждащи езика и парите „като два главни културни инф-
раструктурни елемента, които ни дават възможност да общуваме 
помежду си“; третират ги и като „информация за начините, чрез 
които обменяме енергия“, дори като „обществена памет“, респ. 
„банка на паметта“10. 

От казаното по-горе е очевидно, щото „цели купища научна 
литература свидетелстват за това, че понятието пари (...) не е 
неоспорвано“11, т.е. налице са различни подходи към тях. Въпре-
ки това може да се приеме като почти неоспоримо схващането, 
че те (парите) органически са свързани със стоковото производс-
тво и размяната. 

За да подчертае и изтъкне различните подходи и виждания 
за парите, но и връзката между тях М. Фридмън пише: „В теория-
та за парите има нещо, което напомня на японска градина. У нея 
е налице естетическо единство, породено от разнообразието, а 
нейната наглед простота скрива почти непостижимата същност; 
отправеният към повърхността поглед се разтваря в безкрайна 
перспектива и цялото зримо се осъзнава като единно цяло, разг-

                                            
7 Цит. по: Уедърфорд, Джак, История на парите. Прев. от англ. С: Обсидан, 2001, с. 145. 
8 Цит.: по Уедърфорд, Дж. Цит. съч., с. 29. 
9 Цит. по: Олброу, М. Глобалната епоха. Прев. от англ. С.: Обсидан, 2001, с. 321. 
10 Виж: Генкин, А. С. Частные деньги. История и современность. М: Алпина паблишер, 
2002, с. 96 и 410. 
11 Отмар, И. Въведение в теорията на парите. 10. преработено издание. Прев от немски. 
София–Варна, 1996, с. 9. 
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леждано от различни страни, без припряност и напрежение. От-
делните елементи не могат да доставят удоволствие, независи-
мо от общата картина, но се реализират напълно само поради 
това, че оставят част от цялото“12. 

В пазарната икономика почти всички блага получават 
стойностна (парична) оценка и се разменят (продават и купуват) 
срещу пленителния всеобщ еквивалент – парите. Те са универ-
сални „квитанции за предадени(те) и разписки за получени(те) 
блага“13. На едната страна са парите, а на другата – останалия 
стоков свят, всички останали стоки (блага), които хвърлят лю-
бовните си погледи към парите чрез своите цени. Именно срещу 
парите стоят и срещу тях се разменят всички останали сто-
ки. Те (парите) научиха хората „да свеждат качествените разли-
чия до количествени“14. Парите са вечен и всеобщ кумир, защото 
чрез тях може да бъде придобито всяко желано благо, да бъде 
задоволено почти всяко желание и прищявка. Затова те омагьос-
ват хората, но дали и хората трябва да правят всичко за парите? 

Не би трябвало, защото парите се превръщат в самоцел, а 
хората в техни роби. Парите трябва да бъдат не самоцел, а 
средство за постигане на житейски цели; човекът и неговото усъ-
вършенстване е целта, а парите – средство за постигането ù15. 

Няма ден без слънце, както и пазарна икономика без своя 
всепризнат бог – парите. Пазарно и парично стопанство са почти 
синоними, с тази разлика, че в условията на развитата пазарна 
икономика парите и паричното стопанство имат относително са-
мостоятелна форма на съществуване и движение. На тази осно-
ва се говори за реален и финансов сектори, които са не само 
взаимно обусловени, но просто са две страни на едно единно 
цяло – икономиката, социалния живот като цяло. 

„За разлика от всички останали стоки – казва Д. Рикардо – 
парите са единствената стока, която става полезна и увеличава 
благосъстоянието или богатството само когато се разменя срещу 
друга стока“16. С други думи те, „парите, са единствената стока, 
която не може да се използва по друг начин, освен като се осво-
боди притежателят ù от нея. Те няма да ви нахранят, нито напоят, 
няма да ви облекат, нито да ви дадат подслон или приют. Те не 
могат да ви развлекат до момента, до който вие не ги изхарчите 

                                            
12 Фридмен, М. Если бы деньги заговорили... Москва, 1999, с. 43. 
13 Цит. по: Олброу, М. Глобалната епоха. Прев. от англ. С.: Обсидан, 2001, с. 321. 
14 Уедърфорд, Дж. История на парите. С.: Обсидан, 2001, с. 190. 
15 В този смисъл разглежда ролята на парите и А. Маршал. Вж.: Принципы политической 
экономии. Том І. Москва: Прогресс, 1983, с. 77–78. 
16 Вж.: Рикардо, Д. Сочинения. Том ІІ. Москва, 1955, с. 88–89. 
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или не ги финансирате (...) Парите представляват най-пленител-
ната, непрекъснато повтаряща се загадка или нейна маска“17. 

Парадоксално, но факт – парите си остават все още нераз-
гадана докрай пленителна загадка, която поражда въпросите: 

• Как и защо са се появили парите? 
• Каква е тяхната същност? 
• Как е осъществена и какви са последиците от еволюцията им? 
• Как се поддържа количеството на парите в съответствие с 

количеството и стойността на подлежащите на размяна стоки и 
услуги (блага)? 

• Как се осигурява поддържането на покупателната сила и 
стабилността на парите, за да се противодейства на инфлацията? 

• Какво е бъдещето на парите (в глобализиращия се свят)? 
Темата „пари“ по понятни причини винаги е била изключи-

телно актуална. След 1971 г. тя става все по-драматично актуал-
на, поради следните обстоятелства: 

Първо, окончателното премахване на последните остатъци 
от златния стандарт чрез отмяната (през 1971 г.) на частичната 
конвертируемост на американския долар срещу злато. 

Второ, отказът на много от по-слаборазвитите страни (над 
30) от техните национални валути и приемане и прилагане във 
вътрешните им разчети на валутите на други, по-силни държави. 

Трето, установяването на единна европейска валута – ев-
ро, и изпращането в музея на националните валути на 12 (засе-
га) европейски държави. 

Четвърто, глобализирането на паричните, респ. на финан-
совите пазари и възможността за (почти безпрепятственото) 
придвижване на огромни парични суми (финансови средства) от 
една към всяка друга точка на планетата за броени секунди. 

Пето, все по-широкото прилагане на т.нар. „неокласически“, 
или „не-банкови“ пари. 

Шесто, парадоксалното завръщане на бартера и на локал-
ните пари. 

Седмо, триумфът на цифровите, или електронните, респ. 
на интернет парите и разплащанията, наричани и on-line пари. 

Само от изброяването на твърде важните промени в парич-
ната сфера се чувства активната динамика или революционизи-
рането в развитието на феномена „пари“. 

Целта на настоящата студия е да се изследва еволюцията 
на парите, респективно нейните основни етапи, и да се акценти-
ра върху: 
                                            
17 Federal Reserve Bank of Philadelfia, 1957. 
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Първо, отговора на поставените по-горе въпроси и 
Второ, съдържанието и проявлението на т.нар. „парична 

революция“. 
 

1. Произход и причини за възникването на парите 
 
Безспорно парите и стоката са най-фундаменталните и най-

старите икономически категории с над петхилядогодишна исто-
рия. Темата пари е „вечна“, но тя е особено привлекателна и ак-
туална през последните над две столетия във връзка с прехода 
от езотерично към развито стоково (парично) стопанство. Макар 
да се счита, че „подходът към парите не се е променил в про-
дължение на две столетия“18, едва ли е така. Концентриран израз 
на различните подходи към парите се съдържа в много известна-
та синтезираща мисъл на Дж. Тобин: 

„Парите нямат значение. 
Парите също имат значение. 
Парите единствено имат значение“. 
За Б. Шоу парите са животът19; те владеят света (според 

немска народна сентенция). 
Произходът на парите се свързва от различните автори и 

школи с три основни фактора и причини, а именно: 
а) Държавата, която се смята и приема за „творец“ на пари-

те. Най-горещ привърженик на т.нар. държавна теория за пари-
те е Георг Фр. Кнап20. Той твърди, че „нито златото, нито сребро-
то са всъщност пари; тези два метала са само материалът, от 
който държавата изготвя парите (...) парите във всяка държава са 
една историческа обусловеност и юридически дефинирана кате-
гория“21. Следователно „...парите (...) са (съзнателно – В.С.) тво-
рение на държавната власт“22; те са създадени от държавата, за 
да обслужват стоковото обращение, т.е. парите имат декретен 
характер. 

б) Изискванията и закономерностите на стоковото про-
изводство и обращение, които инстинктивно, но неизбежно и 
обективно исторически са довели от случайната, през пълната, 
до всеобщата форма на стойността, до всеобщия еквивалент, 
какъвто се явяват парите в стоковия свят. К. Маркс счита, че „па-

                                            
18 Вж.: Харис, Л. Денежная теория. Перевод с англ. М., 1990, с. 12. 
19 Вж.: Шпенглер, О. Залезът на Запада. Том II. София, 1995, с. 644. 
20 Вж.: Кнап, Георг Фр. Очерки государственной теории денег. Одесса, 1913. 
21 Knapp, G. Fr. Die Währungsfrage... Реч, държана през 1907 г. Цит. по: Diehl, K., P. 
Momber (издатели). In: Vom Gelde. Teil I. Frankfurt/M.–Wien, 1979, s. 205–213. 
22 Kerschagl, R. Einführung in die Finanzwissenschaft. Wien, 1963, s. 10. 
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рите не са продукт на разсъждаване или споразумение, а се съз-
дават по инстинкт в процеса на размяната (...) процесът на раз-
мяната е едновременно и процес на образуване на парите“23. 
Подобно схващане се споделя от много други икономисти. 

В отделни исторически периоди и региони функцията и ро-
лята на всеобщ еквивалент, на „колело на размяната“, е изпъл-
нявана от „твърде различни, повече или по-малко неподходящи 
(в сравнение с всеобщия еквивалент – В.С.) стоки“24. Впоследст-
вие обаче, на паричния престол се настаняват и установяват 
своята абсолютна парична власт благородните метали в лицето 
на среброто и главно на златото. То е тази специфична стока, с 
чиято натурална форма обществено се сраства еквивалентната 
форма на стойността и размяната, става парична стока и функ-
ционира като пари, т.е. изпълнява парични функции. 

Именно „златото представлява мярка на всяка разменна 
стойност, явява се този стандарт (подчертаното от мен – В.С.), 
който измерва всички парични цени“25, т.е. измерва стойността и 
определя цените на всички блага. 

в) Техническите трудности, с които е свързана натурал-
ната размяна (бартерът), а така също намаляването на висо-
ката издръжка на обращението, която той обуславя. 

Затрудненията, които съпровождат натуралната размяна 
или бартера, са добре известни и общопризнати. Ето защо про-
изходът и функционирането на парите се мотивират с техничес-
ките улеснения, които те допринасят за осъществяване и разви-
тие на размяната (стоковото обращение)26. Във връзка с това А. 
Смит ги нарича „велико колело на размяната, велик инструмент 
на търговията“27, докато за Д. Юм те са само маслото, което 
смазва механизмите на размяната и търговията изобщо28. 

Общоприето е, че парите улесняват стоковата размяна и че 
„...стопанство, основано на паричния обем, е свързано с по-ниска 
обществена издръжка на производството, отколкото стопанство, 
осъществяващо обмена посредством бартер“29. 

                                            
23 Маркс, К. Към критика на политическата икономия. С., 1949, с. 41 и 44. 
24 Пак там, с. 41. 
25 Рикардо, Д. Сочинения. Том ІІ. Москва, 1955, с. 339. 
26 „...вън от бартера продажбите и покупките са несинхронизирани и следователно поня-
тието „време“ е критически важно за анализа на парите“ – Харис, Л. Цит. съч., с. 87. 
27 Цит. по: Ricardo, D. Der hohe Preis der Edelmetalle, ein Beweis für die Entwertung der 
Banknoten. In: Vom Gelde. Teil II. Fr./M–Wien, 1979, s. 93. 
28 Пак там, предговора към 2. издание, с. 7. 
29 Харис, Л. Цит. съч., с. 79. 
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Следователно по-добрата алтернатива на бартера са пари-
те и тяхната цел, според много автори, е „да облекчат бартера“30. 
Би могло да се приеме и обратното, че единствената алтернати-
ва на парите е бартерът, който разкъсва (във времето и прост-
ранството) единството на сделката размяна, т.е. на продажбата 
срещу пари, при което парите се задържат и след определено 
време (и на същото или на друго географско място) се използват 
за покупка, респ. инвестиране. Това разкъсване на разменната 
сделка (във времето) стои в основата на обособяването на па-
ричната и реалната икономика и на тенденцията на все по-
голямото откъсване на едната от другата до степен щото движе-
нието на паричните потоци днес отразява до 5 % от реалните 
потоци на стоки и на материално-веществени елементи или фак-
тори на производството31; останалите над 95 е „куха“ икономика 
(по израза на П. Дракър), чиста спекулация, дори „спекулация 
върху спекулата“32. 

За класиците парите са само техническо средство или инс-
трумент за обслужване на стоковата размяна, т.е. на реалната 
икономика. В този смисъл, според тях, те нямат самостоятелно 
значение. Впоследствие обаче наред с реалната икономика те 
също започват да придобиват все по-голямо самостоятелно зна-
чение, за да се стигне до заключението на Дж. Тобин, че само 
парите имат значение. Това в края на краищата означава, че па-
рите и паричната (финансовата) икономика придобива водещо 
място и значение пред движението на реалните стоково-
материалните ценности и активи, т.е. пред реалната икономика. 
Дори се счита, че „финансовото развитие (качеството на финан-
совата система – В.С.) играе значителна самостоятелна роля в 
повишаването (на икономическия растеж – В.С.) общото благо-
състояние“33. 

На тази основа вече се говори за два вида пари – такива, 
които обслужват движението на материалните активи и пари (ко-
ито чрез паричния или финансовия пазар) се инвестират за съз-
даване на нови пари, т.е. за печелене на пари посредством чиста 
спекулация. По този повод бившият шеф на ФРС на САЩ П. Уол-
кър пише: „Днес е по-лесно да се правят от парите пари, вместо 

                                            
30 Генкин, А. С. Цит. съч., с. 16. 
31 Вж.: Търоу, Л. Изграждане на благосъстояние. С., 2000, с. 75. 
32 Вж.: Дракър, П. Посткапиталистическото общество. С., 2000, с. 89. 
33 Научный доклад о политике Всемирного банка. Финансирование роста. Выбор методов 
в изменчивом мире. Москва: Весь Мир, 2002, с. Х. 
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да се инвестират в реални материални активи. Това е – според 
него – главният недостатък на нашата икономика“.34 

Тук ще припомним, че още К. Маркс (и други класически 
икономисти) са видели опасността от разкъсването във времето 
на продажбата от покупката, което е предпоставка за възниква-
нето на финансови кризи. За съжаление, те се оказаха прави и 
колкото повече паричната икономика се откъсва от реалната та-
кава, икономиката като цяло все повече кънти на „кухо“ и все по-
вече спекулативен въздух се нагнетява във финансово-
икономическия балон. От време на време излишният спекулати-
вен въздух се изпуска посредством финансовите кризи и „бало-
нът“ остава здрав, но се натрапва въпросът: дали няма опасност, 
ако се прекали с нагнетяването на спекулативен въздух, да се 
разкъса целият балон? Последното широкомащабно изпускане 
на спекулативен въздух бе азиатската финансова криза от 1997–
1999 г., но балонът бе закърпен... 

И така, различни са тезите за произхода на парите или по-
точно за главните причини и предпоставки, които обуславят тях-
ното възникване и функциониране, от една страна, и за връзката 
им с реалния стоков свят, от друга страна. Всяка от посочените 
три основни тези има своите аргументи и логика. Наистина, раз-
мяната спонтанно поражда еквивалента в лицето на друга стока, 
но бартерът безспорно е свързан с неимоверни трудности. Все-
общият еквивалент, т.е. парите преодоляват тези ограничения. 
От обикновена те се превръщат в специфична стока или благо, в 
обществен феномен, кумир, едва ли не бог, и то всепризнат и 
всепочитан; парите и паричната икономика придобиват първос-
тепенна роля и значение, а стоките, материалните активи, реал-
ната икономика – второстепенна роля и значение. 

По друг начин казано, произходът на парите се свързва с 
обективни и субективни фактори, условия и причини. Някои 
дори смятат, че „парите възникват не като средство за икономи-
ческа размяна, а като обмен на дарове“35 (между вождове и вла-
детели) или на основата на т.нар. дарообмен. 

Едва ли обаче може сериозно да се оспорва, че всеобщият 
еквивалент – парите са се появили инстинктивно и спонтанно, но 
трудно може да се отрече и обстоятелството, че веднъж почувс-
твали тяхната велика сила, власт и роля, хората са съдействали 
за развитието и усъвършенстването на това велико свое изобре-
тение. В този смисъл техническите трудности, които съпътст-

                                            
34 Цит. по: Генкин, А. Цит. съч., с. 485. 
35 Неновски, Н. Свободните пари. С.: Марин Дринов, 2001, с. 21. 
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ват натуралната размяна (бартера) и потребностите от нама-
ляването на издръжката на обращението (на възпроизводс-
твото като цяло) могат да се приемат като осъзната необхо-
димост от прилагането на всеобщия еквивалент. В този про-
цес все по-активна роля започва да изпълнява и държавата, 
доколкото сеченето на монети, а в последствие и емисията на 
банкноти се установява като монополно право на суверена, на 
държавата. Днес трудно бихме могли да си представим съвре-
менните пари и тяхното функциониране без прякото участие на 
държавата. От втората половина на ХІХ век сеченето на монети 
и емисията на банкноти става основна функция на централните 
или националните банки, които с малки изключения (САЩ) са 
одържавени. Така че днес паричната емисия и паричното об-
ращение са под контрола на държавата в лицето на нейната 
национална банка. 

Разбира се, това е, така да се каже, статуквото, установило 
се през последните около три века, което обаче не се приема от 
всички икономисти. Като казваме, че не се приема от някои авто-
ри, имаме предвид три неща: 

първо, все по-активно дискутираната тема за приватизация 
на паричната емисия и премахване на държавния монопол върху 
парите, т.е. за създаване на частни или свободни пари, осигуря-
ващи т.нар. „парична свобода“, считана от някои за основа на 
всички други свободи; 

второ, спонтанното възникване и прилагане (особено през 
последните десетилетия) на местни (локални) парични системи 
(Community Curensy Systems), от една страна, и възраждане и 
разширяване на бартера, от друга страна, и 

трето, появата и развитието на електронните пари и на но-
ви, главно електронни платежни системи, които се считат за на-
чало и израз на революция в монетарното дело. 

По изтъкнатите нови явления в сферата на паричната ико-
номика ще вземем отношение в края на настоящата студия; тук 
само ги маркираме. 

 
2. Същност на парите 

 
2.1. Общо за същността на парите 

 
Парите са „вечна“, суперфундаментална, най-дискутирана-

та и най-дискусионна икономическа категория. Особено дискуси-
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онен е въпросът за тяхната същност; въпросът какво представ-
ляват парите има различни отговори. 

Още през 1705 г. оригиналният и експанзивен Джон Лоу, 
наричан от Дж. К. Гълбрайт „най-изобретателният финансов мо-
шеник на всички времена“36, е писал, че „същността на парите не 
е осветлена правилно“37. Близо век и половина по-късно, по вре-
ме на парламентарните дебати върху банковия закон на сър Р. 
Пил от 1844–1845 г., У. Гладстон забелязал, че „дори любовта не 
е превърнала толкова много хора в глупци, колкото мъдруването 
над същността на парите“38. След няколко десетилетия, през 
1875 г., У. Джевонс песимистично заключава, че „парите за ико-
номическата наука са същото, каквото е квадратурата на кръга 
за геометрията“39. 

Агностично-скептичното отношение по въпроса за същност-
та на парите като че ли се превръща в традиция. В по-ново вре-
ме също не липсват подобни оценки за същността на парите. 
Според Р. Клаус „...днес теорията за парите се отнася към най-
слабо съгласуваните области на икономическия анализ“40. С. 
Ендрюс смята, че „макар парите да се намират в центъра на ико-
номическите изследвания, не съществува дори относително съг-
ласие по въпроса за това какво е съдържанието на тази дума“41. 

Следователно паричната теория е била и продължава да 
бъде дискусионна и доста противоречива. Едно от доказателст-
вата за това са множеството школи и теории за същността и 
ролята на парите, включително за тяхното бъдеще. Ето по-
важните от тях: 

1. Металическа теория за парите, чиито създатели и основ-
ни представители са меркантилистите от периода на ранния и 
късния (зрелия) меркантилизъм. 

2. Теорията за парите като техническо средство, чийто най-
изявен представител е А. Смит. 

3. Номиналистическа теория за парите в трите ù варианта: 
а) теорията за идеалната сметна единица на Дж. Бъркли и 

Дж. Стюарт; 

                                            
36 Вж.: Гълбрайт, Дж. К. Икономическата наука в перспектива. София, 1996, с. 179. 
37 Low, John. Money and Trade. 1705. Цит. по: Deihl, R., P. Mombert (издатели). In: Vom 
Gelde. Teil II. Fr./M–Berlin–Wien, 1979, s. 32. 
38 Цит. по Маркс, К. Към критика на политическата икономия. С., 1949, с. 58. 
39 Вж.: Харис, Л. Цит. съч., с. 14. 
40 Вж.: Харис, Л. цит. съч., с. 9. 
41 Пак там, с. 14. 
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б) държавната теория за парите, която води своето начало 
от античните гръцки философи Платон и Аристотел и е развита в 
ново време главно от Георг Фр. Кнап и други; 

в) функционална теория за парите на физиократите и др. 
4. Количествена теория за парите с най-изявените си пред-

ставители Ш. Монтескьо, Д. Юм, Д. Рикардо, Ърв. Фишер и много 
други. 

5. Теорията за трудовите пари на Дж. Грей и П. Прудон. 
6. Трудовата теория за стойността и парите на класиците 

на икономическата наука А. Смит, Д. Рикардо и на К. Маркс и 
неговите последователи42. 

В рамките на изброените теории има, разбира се, различни 
подтеории, ако може така да се каже, и особености при трактува-
нето им от едни или други автори. 

Известният германски икономист Х. Кл. Ректенвалд предс-
тавя съвременните теории за парите така: 

• количествена (класическа – В.С.) теория за парите; 
• нова количествена теория за парите (монетаристи); 
• кейнсианска ликвидно-преференциална теория; 
• теория за касовите остатъци; 
• ликвидна теория за парите или теория за ликвидните ос-

татъци и 
• портфейлна теория за парите43. 
Разбира се, изброяването на теориите за същността и ро-

лята на парите не е изчерпателно, особено що се отнася до ня-
кои нови такива, за които ще стане дума в края на настоящата 
студия. И все пак, дори само изброяването на теориите за пари-
те е основание да се потвърди песимизмът на Дж. Лоу, У. Гладс-
тон, У. Джевонс, Р. Клаус, С. Ендрюс и други относно правилното 
осветляване на тази икономическа категория. Така, че „...неясно-
тите по повод на понятието и природата на парите, както и досе-
га си остава бичът на икономическата професия“44. 

Усилено се търси нов подход към парите и ново виждане, 
схващане или теория за тяхната съвременна (и бъдеща) същ-
ност и роля. Много икономисти определено считат, че „класичес-
кият отговор на въпроса какво представляват парите е вече (дос-
та – В.С.) остарял“45. Стига се дотам, щото традиционното опре-

                                            
42 Вж. Русенов, М. и Д. Порязов. Парично обращение и кредит на капитализма. Варна, 
1965, с. 98–129. 
43 Вж.: Rectenwald, H. Kl. Wörterbuch der Wirtschaft. Stuttgard, 1987, s. 208. 
44 Дейвидсън, П. Цит. по: Харис, Л. Цит. съч., с. 15. 
45 Генкин, А. С. Цит. съч., с. 95. 
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деление на парите да се третира като такова „от арсенала на 
абракадабра“46. 

Независимо от многобройните теории за същността и роля-
та на парите, с известна условност те биха могли да се обобщят 
в две основни направления, а именно: 

а) Стоково-стойностно – в смисъл, че парите произхождат 
от стоковия свят, самите те са стока и притежават всички нейни 
атрибути и преди всичко собствена или субстанционална 
стойност. 

Изложената визия за парите е класическа, която е остаряла 
и невярна. Впрочем тя е била валидна до 1914 г., когато е прек-
ратена обмяната на банкноти срещу злато и се въвеждат т.нар. 
„декретни пари“. С известни условности класическата визия за 
парите би могла да се приеме до 1971 г., когато и последната 
национална валута – американският долар, престана да се кон-
вертира (частично) в злато, т.е. само по отношение на чуждите 
национални банки. Така се осъществи пълно откъсване на па-
рите от останалия стоков свят и от златото в частност и нас-
тъпи безразделното царство на декретните пари, на парите 
„икономическа нула“. Тяхната номинална стойност се декрети-
ра от държавата, а реалната им покупателна сила – от пазара, 
но под силното влияние и въздействие на държавата, в лицето 
на нейната централна банка (наричана от някои автори „върхо-
вен паричен съдия“), доколкото именно тя, заедно с останалите 
търговски банки, определя паричното предлагане или количест-
вото на парите в обращение, а оттук и тяхната покупателна сила. 

б) Функционално-количествено направление – пари е 
всичко, което изпълнява парични функции и стойността им зави-
си от тяхното количество, съотнесено към количеството на сто-
ките и услугите (благата), чието обращение те обслужват. 

Тук нямаме за цел подробно да характеризираме и коменти-
раме многобройните теории за парите. Те са доказателство за 
нееднаквите подходи към тях и за различната природа и роля, 
която виждат в тях отделните автори. Това е напълно естествено 
и нормално, защото и самите пари нямат еднакво битие, а имат 
различни превъплъщения; отделни стоки (които изпълняват функ-
цията и ролята на еквивалент при натуралната размяна); златото 
(и среброто), като форма на класически пари със самостоятелна 
или собствена субстанционална стойност; заместителите на злат-
ните (пълноценните) пари, представлявани от банкнотите, книж-
ните и кредитните или дълговите пари; кредитноразплащателни 
                                            
46 Пак там, с. 41. 
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документи в лицето на чекове, кредитни карти и други; специални-
те права на тираж, като специфична форма на международни па-
ри, други активи... Очевидно при това многообразие на формите 
на парите не е така лесно те да се дефинират като такива. 

Именно многообразието на формите на парите дава осно-
вание на някои автори да ги третират като „система от множест-
во инструменти (включително маргинални) и парични сурогати“47, 
които изпълняват парични функции. 

Не всички икономисти обаче са изпитвали смущения и 
трудности при дефинирането на парите. Така например Д. Юм 
още около средата на XVIII век пише: „Напълно очевидно е, че 
парите само изразяват стойността на труда и стоките и са средс-
тво за плащане и пресмятане“48. Видяхме обаче, че според Дж. 
Лоу това не е напълно очевидно. Според него същността на па-
рите е неправилно осветлена. За Й. Шумпетер обаче „възгледите 
за парите са също толкова трудни за описание, колкото и дви-
жещите се облаци“49, което мнение е оригинално и поетично, но 
струва ни се пресилено. 

Различните подходи към парите и нееднаквото им осветля-
ване са своеобразна традиция за паричната теория. Независимо 
от различните схващания на отделните автори, обикновено всич-
ки приемат парите като всепризнат идол или бог на пазарната 
икономика, защото „стойността на стоките (и услугите – В.С.) 
обикновено се изразяват в парични единици“50, неговият храм са 
финансовите учреждения и на първо място банките, а жреците 
му – банкерите и финансистите въобще. За бога всички знаят 
много, но не всичко... С други думи може да се каже, че парична-
та теория в известна степен прилича на религиите, защото и 
нейният предмет е обвит в тайнственост, както предметът на 
религиите. Различните религии пледират за различни богове, 
вярващите в които се кланят, и то по различен начин, докато па-
ричната „религия“ признава един единствен бог – парите, които 
всички еднакво почитат и идентично му се кланят и „изповядват“. 

Освен това „...при всички неща, които са свързани с човеш-
кия дух, голямо влияние оказват историческите спомени“51 или в 
случая – историческите форми и превъплъщения на парите, т.е. 
историческият подход. Без използването на историческия под-

                                            
47 Вж.: Генкин, А. С. Цит. съч., с. 97 и 98. 
48 Hume, D. Vom Gelde. Цит. по: Diehl, K. und P. Mombert. (Hrsg), Vom Gelde. Teil I. Frankfurt 
M.–Berlin–Wien, 1979, s. 51. 
49 Шумпетер, Й. Цит. съч. Т. I. Прев. от немски. С, 1998, с. 474. 
50 Харис, Л. Цит. съч., с. 82. 
51 Wolowski, M. Zum Vährungsfrage. Paris, 1870. Цит. по: Vom Gelde. Teil II, s. 34. 
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ход не би могло да се изясни същността, природата, ролята на 
парите въобще и на съвременните пари в частност. 

Именно за парите най-подхождат диалектически противо-
положните философски обобщения – „нищо ново под слънцето“ 
и „всичко тече, всичко се изменя“. Подобни диалектически обоб-
щения не трябва да смущават, понеже те са в природата на не-
щата. Защото, както е казал неизвестен древен философ, „раз-
личните неща по различен начин виждаш ги ти, оттук изглежда 
светъл мракът, от там тъмнее светлината“. 

Сложният, тайнствен или загадъчен и противоречив харак-
тер на парите може да бъде разкрит и разбран преди всичко 
върху основата на исторически обусловеното развитие на 
двете основни схващания за същността на парите – стоково-
стойностното и функционално-количественото. 

Първото направление очевидно е първичното, така да се 
каже. То разглежда парите като реална стока, макар и особена, 
каквато е златото (и среброто), функциониращо като монети. 
Сеченето на тези монети е ставало от многобройни владетели, 
включително и на частна основа – в смисъл, че притежателят на 
злато можел свободно да го превърне в монети или обратно. Да 
отбележим, че същинските банки все още не са се били появили 
или доколкото ги е имало са били частни. 

По-късно с развитието на банките се появяват банковите 
депозити и безналичните разплащания, като главни техни опе-
рации. Постепенно емисионните банки се одържавяват и емиси-
ята на пари се превръща в изключително монополно право на 
държавата, което тя реализира чрез своята централна или на-
ционална банка. 

С развитието на банките и на техните депозитни, кредитни 
и разплащателни операции, функции на пари започват да из-
пълняват и други активи. Тяхната платежна сила се обуславя 
от търговските банки, зад или над които стои емисионната (цент-
ралната или националната) банка, изпълнявайки функцията на 
кредитор от последна инстанция. На тази основа започват да се 
обособяват два вида пари – валутни (valutärisсhes Geld) и ак-
цесорни (akzessorischen Geld) пари. Това деление или обособя-
ване на парите на същински (валутни) и допълващи (замест-
ващи) такива в лицето на съответните платежни средства (суро-
гати на парите), е характерно за периода на класическото златно 
банкнотно обращение, когато класическите банкноти наистина 
само допълват, заместват или представляват същинските или 
пълноценните пари в изпълнението на определени техни функ-
ции, както правят това и отделните платежни средства. 
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С разширяването, усъвършенстването и интензификацията 
на депозитно-разплащателните операции на банките (края на 
ХІХ век и преди всичко началото на ХХ век) се установява, че 
функцията на пари фактически изпълняват и авоарите по банко-
вите сметки и тяхното безналично прехвърляне от сметката на 
едно лице (платец) по сметката на друго лице (бенефициент). На 
тази основа парите започват да се дефинират като „налич-
ности“ или авоари по банкови сметки (Sichtgut haben). Докол-
кото авоари или „наличности“ по банкови сметки могат да се съз-
дават и на кредитна основа, т.е. в резултат на отпуснат кредит, 
който се използва за разплащания; кредитът също започва да 
се дефинира като пари – „банковият кредит е пари“. В случая 
става дума за емисионната функция и роля на търговските банки 
чрез техните депозитно-кредитни операции. 

Създадените от банките нови форми на платежни средс-
тва, т.е. на пари, започват обаче все повече да се отдалечават 
от своя първообраз – пълноценните пари, респективно златото (и 
среброто). Връзката с традиционните или класически пари и зла-
тото по-конкретно все повече изтънява, докато накрая се прекъс-
ва – съвременните парични средства престават да се обменят 
срещу злато, те прекъсват хилядолетната си връзка с него. 

С други думи казано, заместителите на златните пари 
постепенно разширяват своя периметър и утвърждават сво-
ите позиции, докато смъкват от трона „жълтия господар“ и 
поемат изцяло изпълнението на неговите парични функции. 
Главно на подобна основа се изгражда и развива второто нап-
равление за същността на парите – функционалното или фун-
кционално-количественото, в смисъл че стойността, респ. по-
купателната сила на парите (в съответствие с количествената 
теория за парите) зависи от тяхното количество. 

Впрочем в случая става дума за т.нар. количествена тео-
рия за парите, която възниква още при пълноценното или злат-
но обращение – количеството на златото обуславя неговата 
стойност, а по такъв начин и относителната стойност на стоките, 
изразени в злато, т.е. техните цени. Все пак обаче общоприето е, 
че стойността на златото е една от най-стабилните. Отпадането 
на златния стандарт прави стойността на парите изключително 
нестабилни и зависещи единствено от тяхното количество, обус-
лавящо се вече само и единствено от фискалната и парична по-
литика на държавата. 

Следователно съвременните пари, емитирани от централ-
ната или националната банка, която е държавна, нямат собстве-
на субстанционална стойност. Те придобиват стойност или 
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ценност в процеса на размяната чрез опредметяването им в 
различни стоки и услуги; ако не се опредметят те са „буквално 
нищо“52, т.е. къс качествена хартия, върху която е проявена най-
висша печатарска технология. 

Да подчертаем още веднъж, че паричната емисия е изклю-
чително право на централните или емисионните (държавни) бан-
ки. Емитираните от централната банка пари се отразяват в ней-
ния пасив и са дълг на банката към притежателите на емитира-
ните от нея парични знаци. Това дава основание да се говори за 
кредитна основа или дългов характер на съвременните па-
ри. Освен това трябва да се има предвид, че от емисията на па-
ри централните (емисионните) банки печелят. Тази печалба се 
нарича сеньораж и представлява разликата между номиналната 
стойност на емитираните пари и разходите по емисията им. 

Освен централните банки, емитиенти на пари се явяват и 
търговските банки посредством тяхната депозитно-кредитна опе-
рация, доколкото депозитът може да „ражда“ депозит и да 
създава нови платежни средства, т.е. пари. И в този смисъл 
съвременните пари могат да имат кредитна основа и дългов ха-
рактер, т.е. характер на дълг. 

Впрочем още Д. Рикардо е установил, че „след основаване-
то на банките държавата вече няма изключителното право да 
сече или издава пари“53. 

Емитираните от централната или емисионната банка па-
рични знаци, макар и основна, традиционна или класическа 
форма на пари, не са единствената парична форма. Споменах-
ме, че функцията на пари днес изпълняват разнообразните фор-
ми на безналични разплащания между стопанските субекти, 
осъществявани чрез банковата система – чекове, преводи, ме-
нителници, разплащателни (дебитни и кредитни) карти и други. 

От казаното дотук се вижда, че съвременните пари имат 
много лица. „Те са възникнали като прости (природни – В.С.) 
късове мед, сребро, раковини или злато. Днес те могат да бъдат 
монети или банкноти, чекове (менителници – В.С.) или банкови 
сметки, колона от цифри или отпечатъци от пластмасови карти, 
електронни импулси върху компютърния екран или нули и еди-
ници, запечатани в силициев чип“54. Следователно многообрази-
ето на формите на парите е голямо. Същността на въпроса оба-
че е какво е общото между тях, т.е. каква е тяхната същност, още 
                                            
52 Генкин, А. С. Цит. съч., с. 83. 
53 Рикардо, Д. За принципите на политическата икономия и данъчното облагане. София, 
1981, с. 326. 
54 Уедърфорд, Дж. Цит. съч., с. 83. 
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повече, че те са завършили процеса на демонетаризирането си, 
на откъсването си от своята „златна пъпна връв“, ако може така 
да се каже. 

Парите са законно, т.е. „общоприето разменно средство (...) 
всички приемат тези парчета хартия, защото са уверени, че и 
останалите ще ги приемат. Парчетата зелена хартия имат 
стойност, защото всички мислят, че имат стойност. Всички мис-
лят, че те имат стойност, защото според техния опит са имали 
стойност (...) И все пак съществуването на общо и общоприето 
разменно средство се крепи на една условност, чието същест-
вуване от своя страна се дължи на всеобщото приемане на не-
що, което от определена гледна точка не е нищо повече от фик-
ция“55. Още Дж. Ст. Мил е казал, че „в икономиката и обществото 
не може да има нещо по-значително в същността си от парите – 
с изключение на качеството им на изобретение за спестяване на 
време и труд. Те са машина (подчертаното от мен – В.С.), пра-
веща бързо и удобно онова, което без нея щеше да се прави по-
бавно и по-неудобно: и както много други машини, те упражняват 
своето собствено забележимо и самостоятелно влияние само 
когато са в неизправност“56. 

Да, наистина, както и всяко друго велико „обществено изоб-
ретение“, парите са просто „машина“, която изпълнява перфект-
но или недостатъчно качествено своето социално предназначе-
ние в зависимост от определени условия. Независимо от това, 
обаче, в по-широк обществен план загадката и магията на „чудо-
то“ пари остава с божествен ореол – всички знаят почти всичко 
за Бога, но никой няма конкретна представа за него или конкрет-
ните представи са субективни. 

Съвременният отговор на въпроса за същността на парите 
обикновено се търси и дава в прагматичен план. Една популярна 
съвременна дефиниция на парите е: „парите са това, което те 
изпълняват“57, за автор на която се счита носителят на Нобело-
ва награда по икономика Дж. Тобин. Друг съвременен автор уточ-
нява, че „пари е всичко, което изпълнява парични функции“58. В 
цитираното 39-то издание на „Парично, банково и борсово дело“ 
обаче се дава една по-разширена дефиниция за парите – „Пари-
те са благо (Gut), което осигурява (verrichtet) задоволяването на 
определени потребности (Dienstleistungen) и допринася (stiftet) 

                                            
55 Фридмън, М. и Р. Фридмън. Свободата на избора. С., 1997, с. 378. 
56 Цит. по: Фридмън. Цит. съч., с. 379. 
57 Geld – Bank – und Börsenwesen. Hrg. Von Kloten/Stein, 39 Aufl. Stuttgart, 1993, s. 3.  
58 Отмар, И. Цит. съч., с.11. 
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ползи, както за отделния индивид, така и за обществото като ця-
ло. Именно в това се изразява същността на парите“59. 

На базата на своя исторически подход О. Шпенглер конста-
тирва, че „благото се превръща в стока, размяната – в оборот, а 
на мястото на мисленето в блага идва (...) сделковото мислене 
(...) мисленето в пари (...) което произвежда пари“60. 

Опитахме се в най-синтезиран вид да изложим историчес-
кото развитие на същността на парите и на схващането за тази 
същност. Несъмнено това е един дълъг и сложен исторически 
процес, който е бил забулен от определена тайнственост, зага-
дъчност и от чудодейния и всесилен характер на парите. Всичко 
това е обусловило възникването и оформянето на множество 
теории за тях. Тези множество теории или схващания за същ-
ността и ролята на парите намират последните години обедини-
телна основа във функционалното направление, което извеж-
да същността на парите от изпълняваните от тях функции. 

И все пак и в заключение трудно може да се отрече, че 
„всяка епоха е давала различни отговори на въпроса за същност-
та на парите“61, които макар и с еднаква или променяща се същ-
ност продължават да изпълняват своите функции и социално 
предназначение. 

 
2.2. Функции на парите 

 
Парите са стока, която стихийно или спонтанно се е отде-

лила от останалия стоков свят и е започнала да изпълнява фун-
кцията и ролята на всеобщ еквивалент, т.е. на пари, срещу които 
се разменят всички останали стоки (блага). Този всеобщ екви-
валент е претърпял множество превъплъщения, т.е. парите са 
преминали през една забележителна еволюция и тяхната същ-
ност може да бъде разбрана само върху основата на тази ево-
люция. Независимо от съществената им еволюция, те все пак си 
остават пари и изпълняват своите парични функции. Ето защо 
може да се каже, че същността на парите намира проявление 
в изпълняваните от тях функции. На тази основа в прагмати-
чен стил се твърди, че „парите са това, което те изпълняват“62 в 
националното стопанство и в обществените отношения като ця-
ло. Подобен подход обаче е и форма на бягство от проблема за 

                                            
59 Geld – Bank – und Börsenwesen. Hrg. Von Kloten/Stein, 39 Aufl. Stuttgart, 1993, s. 3. 
60 Шпенглер, О. Залезът на Запада. Том II. С., 1995, с. 640, 642 и 656. 
61 Норт, М. Парите и тяхната история. Прев. от немски. С.: ЛИК, 2003, с. 7. 
62 Вж.: Харис, Л. Цит. съч., с. 17. 
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същината за парите, защото за всяко нещо може да се каже, че 
то е това, което е. 

Може да се счита за общоприето, че парите са продукт на 
стоковото производство и главното им предназначение е да 
обслужват стоковото обращение – разплащанията, погася-
ването на задължения. За К. Маркс „онази стока, която функцио-
нира като мярка на стойността (...) и (...) като средство за цирку-
лация, е пари“63. Аналогично схващане за парите защитават и 
много други, включително и по-съвременни и известни икономис-
ти като В. Ойкен например. Той също третира парите като единс-
тво от мярка на стойността и средство за размяна64. Така че спо-
ред класиците Маркс, Ойкен и други две са основните изисква-
ния и характеристики на парите – да измерват стойността, сле-
дователно да изразяват цените на стоките и да служат като 
средство за размяна. За да изпълнят обаче своето предназна-
чение по отношение на стоковото обращение, парите следва да 
имат, както и останалите стоки, собствена стойност. Според 
класиците и повечето икономисти „златото и среброто (т.е. пари-
те – В.С.), както и другите стоки, имат вътрешна или собствена 
стойност, която не е произволна (Willkürlich)“65. Да, наистина кла-
сическите пари са имали своя собствена (вътрешна) стойност, но 
съвременните пари вече нямат такава; те имат номинална 
стойност, която се определя от закона, от държавата чрез закон 
(декрет), поради което се наричат декретни или силови пари. 

Разбира се, единството от мярката на стойността или смет-
ната единица (Rechneneinheit) и средството за размяна 
(Tаuschmittel) като синтезиран израз на парите не се абсолюти-
зира. Нещо повече дори, говори се за тяхното разделно, неба-
лансирано или нехармонично проявление, което затруднявало 
размяната. Като аргумент в подкрепа на тази теза обикновено се 
изтъква „хаосът от видове пари“ (Geldarten)66 под формата на 
монети, които са циркулирали в обращението. Приравняването 
на техните стойности, към които са се привеждали стойностите 
(и цените) на отделните стоки, е създавало огромни мъчнотии. С 
основание се пледира да не се абсолютизира единството и 
хармонията между мярката на стойността (парите в качест-
вото им на сметна единица) и средството за обращение (на 
осъществяване на стоковата размяна) като двуединна същ-
                                            
63 Маркс, К. Капиталът. Том І. С., 1950, с. 107. 
64 Вж.: Ritterschdusen. Bankpolitik. Frankfurt am Mein, 1956, s. 57. 
65 Riсardo, D. Die hohe Preise der Edelmetalle ein Beweise für Entwertung der Banknoten. Цит. 
по: Vom Gelde. 1979, s. 62. 
66 Вж.: Ritterschdusen. Цит. съч., s. 57–58. 
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ност на парите. Тази двуединна същност на парите с други думи 
трябва да се схваща, разбира и приема исторически67. 

Би могло да се каже, че двуединната същност на парите 
като единство от сметна единица и средство за размяна нами-
ра своето хармонично или балансирано проявление със създа-
ването на националните държави и националните парични 
единици, а размяната се поставя върху общи основи, принци-
пи и механизми, съгласувани в международен план. 

Посочихме, че за продължителен период от време се прави 
разграничение между съдържанието на понятията валута (в сми-
съл на същински в класическия смисъл на думата пари) и пла-
тежни средства (нови, съвременни форми на пари за осъщест-
вяване на размяната – пари по сметки, преводи, чекове и пр.) От 
подобни позиции с термина валута започва да се обозначава 
наднационалното използване на парите (при международни пла-
щания), за разлика от платежните средства, които обслужват 
вътрешния търговско-платежен оборот. Разбира се, подобно раз-
граничение е твърде относително, дори е загубило своето значе-
ние, защото вътрешните платежни средства (инструменти) – пре-
води, чекове и пр., са навлезли широко и в международния пла-
тежен оборот. Презумпцията е, че зад понятието валута стои 
реална стойност, но след окончателното демонетизиране на зла-
тото и зад понятието валута обикновено стои определена поку-
пателна сила. 

Независимо обаче от демонетизирането на златото парите 
продължават да изпълняват своите парични функции. С други 
думи независимо дали парите са класически или съвременни, 
тяхната същност (и роля) намира концентриран израз в изпълня-
ваните от тях функции. По този въпрос (за функциите на парите) 
е налице дискусия и разнообразни мнения. Отделните автори 
лансират и обосновават различни по брой и съдържание функ-
ции на парите – от една до 12 на брой; за Л. Мизес и други авто-
ри парите изпълняват една-единствена функция – средство за 
размяна, докато според немския икономист Р. Хикел те изпълня-
ват 12 на брой функции68, има и автори, които говорят за функ-
ции и основни роли на парите69. 

Ако се вгледаме по-внимателно в посочените многобройни 
функции на парите, ще видим, че много от тях си приличат, близ-
ки са или твърде сходни, дори идентични, но в някаква степен са 

                                            
67 Вж.: Ritterschdusen. Цит. съч., s. 57–58. 
68 Вж.: Стоянов, В. Пари, банки, борси. С.: Галик, 1996, с. 48–50. 
69 Вж.: Генкин, А. С. Цит. съч., с. 50. 
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ранжирани, ако може така да се каже. Освен това едни автори 
поставят акцент върху едни, други – върху други функции на па-
рите. Трети ги разграничават на главни и второстепенни или про-
изводни. Всичко това обогатява представата за парите, на които 
едни автори гледат от един, а други от друг ъгъл. 

Независимо от обосноваването в литературата на много-
бройни, повече или по-малко различаващи се една от друга фун-
кции на парите, би могло да се каже, че три от тях са почти об-
щоприети. Имаме предвид често срещаната и аналогични на 
нея дефиниция за парите, а именно: „парите са общоприето и 
общопризнато средство за размяна, плащане и пресмятане по 
отношение на стоките и услугите“70, т.е. общоприети са три фун-
кции на парите – разменно средство, средство за плащане и 
сметна или разчетна единица71. 

Считаме, че не се обръща достатъчно внимание или се 
подценяват още две основни функции на парите, а именно: 

– средство за спестяване (натрупване), респективно за-
деляне на суми за бъдещо активно използване, т.е. за бъдещото 
им потребяване. Именно върху тази функция на парите се изг-
ражда и функционира влогово-депозитната операция и банкови-
ят кредит; 

– средство за пространствено пренасяне на стойност, 
респ. капитал и богатство въобще, доколкото парите представляват 
една от формите на богатство... „те се явяват капиталово благо“72. 

В заключение по въпроса за същността на парите може да 
се каже, че те са продукт на стоковото производство и в качест-
вото си на всеобщ еквивалент (в пазарното стопанство) изпъл-
няват следните пет функции: 

1. Сметна или разчетна единица за измерване на 
стойността (ценността на стоките и услугите – благата), т.е. мяр-
ка на стойността и средство за изразяване и съпоставяне на це-
ните им. 

2. (Всеобщо) средство за размяна; 

                                            
70 Bank – Lexikon. 7. Aufl. Wiesbaden, 1976, s. 750. 
71 Някои автори формулират трите функции на парите така: 
– средство за обращение; 
– средство за натрупване – съхранение на потребителната стойност на парите и прена-
сянето ù в бъдеще и 
– мярка на стойността. 
Вж. Кидуэлл, Д. С., Р. Л. Петерсон и Д. У. Блэкуэл. Финансовые институты, рынки и день-
ги. Перев. с англ. С.-Петербург–Москва–Харьков–Минск, 2000, с. 17. 
72 Фридмен, М. Если бы деньги заговорили... М., 1999, с. 23. Цитираният автор разграни-
чава пет форми на богатство – пари, облигации, акции, физически блага и човешки капи-
тал. Цит. съч., с. 25. 
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3. (Всеобщо) платежно средство, т.е. средство за погася-
ване на възникнали плащания и отложени задължения. 

4. Средство за натрупване (спестяване) и 
5. Средство за пространствено пренасяне на веществе-

ни капитали и материално богатство, доколкото „парите са 
(форма или – В.С.) обект на богатство“73. 

Посочените функции парите изпълняват както в национа-
лен, така и в международен план, с тази особеност, че при из-
пълнението на техните функции на международна основа се на-
лага националната парична единица на една страна да се съпос-
тавя, изразява и трансформира в паричните единици на други 
страни посредством прилагането на т.нар. валутен курс. 

 
2.3. Характеристика на функциите на парите 

 
За да могат да служат като сметна единица, да измерват 

стойността и изразяват цените на стоките, парите следва да 
имат собствена субстанционална стойност, т.е. същата субстан-
ция, която се съдържа в стойността и цените на всички останали 
стоки (блага). Това е така, защото не може една категория или 
един инструмент (както ги нарича А. Смит) да измерва и опре-
деля някакво качество, каквото самият той не притежава. Така 
например дължината може да се измерва със средство или ин-
струмент, който притежава качеството дължина, теглото – с та-
къв, който притежава качеството тежест и пр. 

Това общо нещо, което се съдържа във всички стоки (бла-
га) и в парите включително, е количеството работно време или 
абстрактен труд, изразходван за тяхното производство, т.е. вът-
решната или субстанционалната им стойност. На тази основа 
се твърди, че „всяка стока е пари и обратно – парите са преди 
всичко стоки“74. 

Уравнението 1 брадва = 1 копие означава, че в двете стоки 
се съдържа еднакво или еквивалентно количество еднороден 
или абстрактен труд. Копието в случая изпълнява функцията на 
еквивалент – то измерва и отразява стойността на брадвата. 
Впоследствие обаче на мястото на копието идват примерно 5 г 
злато, т.е. парите. В примерните 5 г злато изразява своята 
стойност обаче не само брадвата, но и всички останали стоки, за 
чието производство е вложено работно време и труд, еквивален-
тен на труда, вложен в производството на 5 г злато. 

                                            
73 Отмар, И. Цит. съч., с. 16. 
74 Wolowski, M. Цит. съч., с. 37. 
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Приравняването и измерването на стойността на всички 
стоки чрез пълноценните пари (златото) става на пазара и от па-
зара, на който се срещат суверенните контрагенти и свободно 
договарят цените на стоките срещу определено количество зла-
то, т.е. разменното отношение. Следователно „цената е размен-
ната стойност, изразена в пари“75. 

Както обикновените стоки (блага), така и специфичната сто-
ка – парите (пълноценните) имат стойност и разменна стойност 
(цена). В тази връзка важно методологическо значение има бе-
лежката на Д. Рикардо, че „издръжката на производството се 
явява регулатор на стойността (на стоките, включително парите 
– В.С.), а търсенето (и предлагането им – В.С.) оказват само вре-
менно действие“76 преди всичко върху разменните стойности или 
цените им. 

Несъмнено процесът на размяната отначало се е извърш-
вал напълно спонтанно и стихийно. Неговото улесняване и „ци-
вилизоване“ е довело до възникването на монетата. Тя предс-
тавлява къс от благородния метал с определена форма (обикно-
вено кръгла) и щемпел на този, който я е сякъл („емитирал“), 
удостоверяващ нейното тегло и проба (съдържанието на благо-
родния метал). С появата на монетите те получават определени 
наименования – талер, марка, фунт, гулден, крона и пр. Тези на-
именования са изразявали определено тегло (и проба) на благо-
родния метал. Ако приемем, че монета с наименование талер 
има златно съдържание 2,5 г злато при съответната проба, то и 
брадвата и копието от нашия пример ще изразят стойността и 
цената си в 2 талера; в 2 талера ще изразят стойността и цената 
си и всички останали стоки, за чието производство е изразходва-
но толкова труд, колкото и за 5 г злато. Разбира се, не бива да се 
пренебрегва т.нар. рядкост на благата, на която обръщат вни-
мание и класиците. 

Монети са пускали (секли) различни владетели и държави, 
респективно банки. Те са имали обаче различно тегло и нееднаква 
проба. Ето защо през този класически период на златно-парично 
обращение главният проблем е бил как стойността и цените на 
стоките, изразени в една валута, да се приравнят към друг вид 
валута. Нещата са били сравнително сложни, защото в обраще-
ние са се намирали монети с различно тегло и проба не само от 
злато, но и от сребро. Паричните проблеми допълнително се ус-
ложнявали от циркулацията на фалшиви монети и на такива, из-

                                            
75 Bamberger, L. Цит. по: Vom Gelde, s. 66–67. 
76 Рикардо, Д. Сочинения. Том ІІ. Москва, 1955, с. 309. 
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работени от неблагородни метали, наричани билонни монети. За 
да характеризират сложността на паричния проблем от тази отми-
нала епоха някои автори използват понятието „монетен Вавилон“. 

Приравняването на стойностите на отделни национални и 
чуждестранни видове монети е бил един от важните парични 
проблеми. Този въпрос се решава кардинално със създаването 
на националните банки от края на ХVII в., които се одър-
жавяват, а сеченето на монети и емисията на банкноти се моно-
полизира от формираните национални държави, респ. техните 
банки. Именно със създаването на централните, националните 
или емисионните банки в качеството им на държавни банки се 
слага по-добър ред в паричното дело. 

Исторически и традиционно парите са отъждествявани 
със златото, което за К. Маркс по природа е пари. Златото хи-
лядолетия е изпълнявало функцията на всеобщ еквивалент, на 
пари, защото то в най-голяма степен удовлетворява изисквания-
та и отговаря на качествата на всеобщия еквивалент, на парите. 
Тези изисквания и качества са формулирани още от Дж. Лоу през 
1705 г.77. Другите икономисти обикновено са ги интерпретирали и 
допълвали; те се свеждат до следните: 

• стабилна стойност, която е приблизително еднаква на раз-
личните пазари; 

• лесна преносимост; 
• може дълго да се съхранява, без да губи от качествата си; 
• възможност за делене (раздробяване) без загуби и накър-

няване на неговите качества; 
• може да му се постави знак (щемпел), който до голяма 

степен ограничава възможностите за фалшифицирането му. 
Всички тези качества на златото наистина го правят по при-

рода пари, т.е. всеобщ еквивалент за измерване стойността и 
определяне на цените на всички стоки и услуги (блага). 

Следователно „една стойност може да се измери и изрази 
само посредством друга стойност (...) защото стойността няма 
мащаб“78. 

В случая се имат предвид пълноценните пари – монетите, 
„които са материални ценности“79 и еталон или стандарт, който 
отразява и измерва разменните стойности на всички стоки и ус-
луги (блага). „Всички парични мерки обаче произхождат от физи-
ческите принципи на тежестта“80. От тези позиции „марката и до-
                                            
77 Вж.: Low, John. Money and Trade. 1705. Цит по: Vom Gelde... Teil II, s. 12. 
78 Wolowski, M. Цит. съч., с. 35–36. 
79 Шпенглер, О. Цит. съч. Т. ІІ. с. 640. 
80 Пак там, с. 641. 
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ларът не са пари, също както не са сили метърът и грамът“81. Те 
са наименования на стойности с фиксирана величина, чрез която 
съпоставят и измерват стойностите на всички стоки и в този сми-
съл са всеобщ еквивалент или пари, „които се стремят да напра-
вят мобилни (т.е. разменяеми – В.С.) всички неща“82. 

В процеса на функционирането на пълноценните пари няма 
сериозни икономически проблеми при изпълнението на тяхната 
функция на сметна единица за измерване стойността и опреде-
ляне цените на стоките и услугите (благата). Подобни проблеми 
не се пораждат и при появата и функционирането на банкноти-
те, защото последните само са представлявали златото в обра-
щението; те са имали представителна стойност и свободно 
са се обменяли срещу злато, което ги е предпазвало от обез-
ценяване. 

Представителната стойност на банкнотите е определяна по 
законодателен път. Със специален закон държавата е фиксира-
ла количеството злато, което е изразявала или представлявала 
нейната национална парична единица (валута). То се е наричало 
мащаб на цените и е било отбелязвано върху самите банкноти, 
срещу които винаги е могло да се получи представляваното от 
тях злато83. Именно тази им свободна обменяемост срещу злато 
ги е предпазвала от обезценяване и развитие на инфлацията, но 
тази практика е вече само история. 

Впрочем първоначално банкноти са издавани от почти всич-
ки банки (респ. Английската банка и провинциалните банки в Анг-
лия), но не само в равностойност на притежаваното от тях злато, 
а и срещу залог/сконтиране на менителници (полици) и предоста-
вени кредити (заеми) на държавата. Презумпцията и очакванията 
са били, че при изплащане (погасяване) на менителницата и/или 
заема банкнотите ще се върнат обратно в банката. 

Както банкнотите, така и самите златни монети, респ. злато-
то, са били подложени на обезценяване. Тяхното обезценяване 
обаче съществено, дори коренно се е отличавало от обезценява-
нето на съвременните пари, които са прекъснали своята връзка 
със златото и то напълно се е демонетизирало. Относителната 
стойност на златото (която е относително стабилна) е била грани-
цата, до която е могла да варира обезценката на пълноценните 
пари и техните заместители. Такава обективна граница днес няма. 
                                            
81 Пак там, с. 640. 
82 Пак там, с. 645. 
83 Според К. Книс „функцията на парите като мярка на стойността и използването им като 
мащаб на цените не могат да се отделят от функцията на парите като средство за размя-
на“ – цит. по: Vom Gelde. Tail I. 1979, s. 193. 
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Ето защо по-сложни са нещата по повод на изпълнението 
на посочената функция на парите в съвременните условия, кога-
то златото е престанало да изпълнява функцията на пари, 
т.е. то се е демонетизирало, поради което намиращите се в 
обращение пари (по традиция наричани банкноти) нямат ни-
то собствена, нито представителна стойност. 

Вместо собствена стойност съвременните пари имат дек-
ретна (силова) номинална стойност и реална покупателна 
сила, която се обуславя от тяхното количество, от количеството 
на парите, намиращи се в обращение, съпоставено с количест-
вото на стоките и услугите (благата), подлежащи на реализация. 
На този въпрос ще се спрем по-подробно в следващото изложе-
ние, а тук само ще изтъкнем, че специално за съвременните па-
ри твърде приляга т.нар. държавна теория за парите, т.е. пари 
са онези шарени хартийки, които държавата по законодате-
лен път налага като такива. С други думи „парите са творение 
на правовия ред“, т.е. на държавата84. Тя определя тяхната но-
минална стойност и регулира количеството им в обращение за 
да поддържа покупателната им способност и ги предпазва от 
обезценяване, от (голяма) инфлация. Обезценяването на съв-
ременните пари или инфлацията е заложена в самата им 
същност, доколкото те нямат собствена субстанционална 
стойност, а само покупателна сила, която се обуславя от съот-
ношението между тяхното количество и количеството на стоките 
и услугите (величината на БВП), предназначени за реализация. 

По друг начин казано, количеството на парите (М) трябва 
да отговаря на количеството на стоките (Т), предназначени за 
реализация или М = Т. Парите обаче имат различна скорост на 
обращение (V), а стоките – конкретни цени (Р), поради което гор-
ното уравнение ще изглежда така:  

МV = ТР 
Нас обаче в случая ни интересува покупателната сила на 

парите, която пък се обуславя от равнището на цените: 
 
            MV 
   P = 
              Т  
 
Тъй като по-високите цени означават по-ниска покупателна 

сила на парите следва заключението, че покупателната сила на 

                                            
84 Knapp, G. F. Staatlich Theorie des Geldes. München–Leipzig, 1923, s.1. 
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парите е обратнопропорционална на тяхното количество 
(при дадено количество на стоките).  

Следователно при непълноценните пари „стойността“ им 
или тяхната покупателна сила се обуславя от количеството им, 
съпоставено с количеството на стоките и услугите (благата), кои-
то те (парите) реализират. Според Д. Рикардо „количеството ре-
гулира стойността на всички блага“85. 

Първичната и традиционна функция на парите е да служат 
като (общопризнато и общоприето) средство за размяна. С по-
явата на всеобщия еквивалент всички стоки (блага) стават раз-
меняеми срещу него, което неимоверно много улеснява иконо-
мическата дейност и разкрива безгранични възможности пред 
нея. Именно в тази си функция парите се проявяват като „колело 
на размяната, инструмент на търговията“ (по думите на А. Смит), 
а следователно и на цивилизацията, и прогреса. 

В изпълнение на функцията средство за размяна парите 
опосредстват размяната на стоките (благата) – всяка стока се 
продава срещу пари и всяка стока може да се купи срещу пари. С 
други думи, парите са общоприет посредник при размяната на 
стоките (благата). 

При изпълнение на функцията средство за обращение не 
се изисква парите непременно да притежават собствена 
стойност. Притежателят им гледа на тях само като на средство 
за придобиване на желаните от него стоки и услуги (блага). Ето 
защо се счита, че именно тук или в тази им функция е заложена 
възможността за възникване и функциониране на непълно-
ценни пари, на техни заместители (сурогати). 

В изпълнение на функцията средство за обращение парите 
се намират в непрекъснато движение и преминават от ръце в 
ръце. По този начин една парична единица може да осъществи 
реализацията на множество стокови единици. На тази основа се 
говори за скорост на паричното обращение. Същността на то-
ва понятие е изяснена или по-точно дефинирана още от Дж. Мил, 
който пише: „Под скорост на паричното обращение (Umlaufgesch-
windigkeit) разбираме честотата, с която парите преминават от 
едни ръце в други“86. 

Парите служат не само като средство за обращение, за по-
купко-продажба на стоки и услуги (блага), но и за погасяване на 
възникнали задължения. Задълженията се пораждат в резул-
тат на сключени кредитни сделки, плащанията на които се отла-

                                            
85 Рикардо, Д. Сочинения. Том ІІ. М., 1955, с. 306. 
86 Цит. по: Vom Gelde. Teil I. s. 106. 
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гат във времето, наложени данъци, глоби и др. Уреждането на 
възникналите по различни поводи задължения е израз на функ-
цията на парите като платежно средство или средство за 
плащане. 

Една част от парите, които се получават като текущи дохо-
ди, се използват за покупка на стоки и заплащане на услуги, дру-
га част – за погасяване на възниквали задължения. Не всички 
пари обаче се използват само за купуване на блага и за изпла-
щане на задължения. Една част от тях се спестяват или нат-
рупват с оглед на бъдеща покупка на стоки и изплащане на бъ-
дещи задължения, за които величината на текущия доход е не-
достатъчна. Спестяването или натрупването на пари се обуславя 
и от съображения за бъдеща сигурност или „бели пари за черни 
дни“, както гласи народната мъдрост. 

Пълноценните пари, респективно златните (или сребърни-
те) такива, са най-подходящото средство за продължително съх-
раняване на стойността с оглед на бъдещото им използване. 
Съвременните пари не са подходящи в това отношение, защото 
са подложени на обезценяване, било то по-слабо, или по-силно. 

Спестените (натрупаните) пари обикновено се съхраняват в 
банките. Последните плащат на спестителите лихва, която ком-
пенсира в някаква степен обезценяването на парите в резултат 
на динамиката на цените (инфлацията). Натрупаните у тях спес-
тени пари банките предоставят („продават“) срещу съответната 
лихва на нуждаещите се от капитали стопански (и нестопански) 
субекти. По такъв начин спестяванията изпълняват капиталоб-
разуваща функция и служат за развитие и разширяване на про-
изводството. 

Парите служат не само за съхраняване на стойността за 
продължителен период от време, но и за пространственото 
ù пренасяне дори когато тази стойност е във форма на вещес-
твено богатство. Казаното ще илюстрираме със следния пример: 
един американец решава да се пресели да живее в Европа. Той 
продава имуществото си в САЩ и с получените пари си купува 
ново имущество в Европа, т.е. чрез парите пренася имуществе-
ното си богатство от САЩ в Европа. 

В изпълнението на отделните функции на парите се проя-
вява частично същността им. Цялостната им същност намира 
проявление и изражение в комплексното изпълнение на всички 
техни парични функции. Така че парите са онази стока (или ак-
тив), която (който) изпълнява целия комплекс от парични 
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функции, те са „абстракцията, която репрезентира мощта на 
цивилизацията“87. 

Очевидно това велико откритие на човечеството, наре-
чено пари, улеснява и цивилизова живота на хората. В съ-
щото време обаче то им причинява проблеми, болки, скър-
би. Тези проблеми, болки и скърби идват не само от безпа-
ричието (защото „нямаш ли парици, ти си просто диване и си 
още какво ли не“, както е казал поетът), но от неморалното 
придобиване и използване на парите. 

 
3. Динамична еволюция и бъдеще на парите 

 
В своята над петхилядогодишна история парите са претър-

пели забележителна еволюция, в резултат на която съвременни-
те пари все повече се отдалечават от класическия си първооб-
раз. Тази еволюция е преминала през следните етапи, рес-
пективно видове или форми пари: 

а) стокови пари; 
б) златни (и сребърни) пари; 
в) банкноти; 
г) кредитни или дългови пари; 
д) книжни пари; 
е) хибрид между съвременни банкноти и книжни пари или 

просто активи, които изпълняват парични функции; 
ж) електронни пари; 
з) регионални и глобални пари. 
Стоковите пари са първичният и най-нисш етап от разви-

тието на парите. Те са свързани с бартера (натуралната размя-
на), при която „...всяка стока е пари“88, т.е. служи като еквивалент 
и средство за размяна по отношение на други стоки. Очевидно 
бартерната размяна е свързана с огромни трудности и ограниче-
ния. За преодоляване на тези трудности и ограничения в отдел-
ни региони и през отделни епохи едни или други стоки са започ-
нали да изпълняват функцията и ролята на регионален всеобщ 
еквивалент, ако може така да се каже. Като такива регионални 
всеобщи еквиваленти са известни: глави едър или дребен доби-
тък, мидени черупки, сол, определен вид камъни, дори сухи лис-
та на специфичен вид дърво и др., някои от които се прилагат 
дори до нашето съвремие, като например каменните пари89. 

                                            
87 Шпенглер, О. Залезът на Запада. Том I. С., 1995, с. 63. 
88 Wolowski, M. Цит. съч., с. 37. 
89 Вж.: Фридмън, М. Немирството на парите. Прев. от англ., С., 1994. 
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Още в древни времена всеобщият еквивалент се сраства с 
една-единствена стока, наречена злато. Златните пари във вид 
на монети са циркулирали до началото на Първата световна 
война – 1914 г., т.е. в продължение на хилядолетия. Успоредно с 
тях са функционирали и сребърни монети, срещу които са се 
разменяли в определено съотношение. Един от основните проб-
леми на биметалистичното парично обращение е бил именно 
този за съотношението между стойността на златото и среброто, 
между златните и сребърните пари, респективно за пропорцията 
при размяната им. 

Характерното при биметализма е, че по-лошите (сребър-
ните) пари изтикват от обращение по-добрите (златните) такива. 
Това явление е известно като Законът на Грешам. То може да 
се обясни със стремежа на всички да задържат по-добрите пари 
за тезаврационни цели, а да използват „по-лошите“ пари в обра-
щението. 

Характерното обаче за Закона на Грешам по отношение на 
съвременните непълноценни (декретни) и перманентно неста-
билни пари е, че действа в обратна посока – по-добрите пари 
изтикват и заместват по-лошите такива. 

Другият проблем е бил породен от разнообразието на мо-
нети, намиращи се в обращение, включително и чуждестранни 
такива, които са били не само златни и сребърни, но и от небла-
городни метали (билонни монети), имали са различно тегло и 
проба, някои от тях дори са били подправени или фалшиви. Как-
то отбелязахме, определен порядък в този „монетен Вавилон“ се 
слага след създаването на държавните централни или емисион-
ни банки от формираните национални държави. Този процес во-
ди своето начало от втората половина на XVII век, когато въз-
никват първите такива банки (Амстердамската банка – 1609 г., 
Шведската банка – 1668 г., Английската банка – 1694 г., и т.н.). 

Още през Късното средновековие се разбира, че в обраще-
ние могат успешно да функционират не само пълноценни, но и 
непълноценни пари като представители на пълноценните такива. 
Така възникват банкнотите (от англ. Bank note – банков билет) и 
се установява класическото златно банкнотно обращение90. 

                                            
90 Много преди това пари, направени от хартия, са циркулирали в Китай. Легендарният 
Марко Поло в своето съчинение „Милионът“, в което описва пътешествието си от Вене-
ция до Китай през XIII век, пише: „Щом изготвят нови банкноти, Императорът ги пуска в 
обращение из всички провинции на империята и под страх от смъртно наказание никой 
няма право да ги отказва“. – Цит. съч. на Марко Поло, С., 1986, с. 82. Марко Поло назова-
ва видените от него в Китай пари-банкноти, но не е изключено те да са били книжни пари. 
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По рационално-икономически съображения и мотиви злато-
то остава в трезорите на националната банка, а последната еми-
тира и пуска в обращение негов заместител в лицето на банкно-
тата. Най-характерното за банкнотата е, че: 

а) е изработена от хартия; 
б) няма собствена стойност, а само представителна такава; 

тя представлява определено количество злато, установено със 
закон и фиксирано върху самата банкнота; 

в) притежателите на банкноти по желание винаги са могли 
да ги върнат в банката и обратно да получат равностойността им 
в злато по предварително фиксираното златно съдържание, по-
сочено върху самите банкноти; 

г) възможността за обмяната на банкнотите срещу злато ги 
е предпазвала от обезценяване. 

В развитието на банкнотите могат да се разграничат два 
етапа: 

Първи етап, когато банкнотите (наричани банкови билети и 
банкови полици на предявител) са пускани (издавани) от всяка 
отделна (частна) банка и 

Втори етап, за който е характерно централизация и моно-
полизация на емисионната дейност от държавата, която създава 
своя централна или национална банка, осъществяваща моно-
полна емисионна дейност. 

Банкнотата е „документ“ за дълг на емитиращата я банка 
към нейния притежател. Този дълг обаче е имал своето златно 
покритие и/или обезпечение от страна на емитиращата банка и 
като правило банкнотата свободно се е разменяла срещу злато. 

Класическото златно-банкнотно обращение е функциони-
рало около два века и е считано за възможно най-доброто или 
дори за идеалното парично обращение. „Съгласен съм – казва Д. 
Рикардо – с д-р А. Смит и други най-видни писатели и държавни-
ци на нашата страна, че златно-банкнотното обращение при пос-
тоянен обмен на банкнотите срещу звонкови монети е едно от 
най-крупните практически усъвършенствания в държавното и 
частното стопанство на всяка страна“91. 

Отначало пусканите в обращение банкноти са имали пълно 
златно обезпечение или покритие. Опитът обаче показал, че бан-
кнотите могат да функционират успешно и безпроблемно и при 
много по-ниско от 100 % обезпечение. Впрочем по въпроса за 
степента на обезпечението на пусканите в обращение банкноти 
срещу злато през XVIII век в Англия възниква дискусия и се 
                                            
91 Рикардо, Д. Сочинения. Том ІІ. Москва, 1955, с. 385. 
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оформят две становища или школи – Банкова школа (Banking 
School) и Парична школа (Currency School). Най-известните 
представители на двете школи са: на паричната – банкерът Са-
муел Дж. Лойд, известен повече като лорд Овертън, и на банко-
вата – Дж. Фулартън. 

Представителите на Паричната школа са защитавали теза-
та за по-еластично парично обращение, в смисъл то да не бъде 
изцяло и напълно обвързано с количеството на златото. С други 
думи те са защитавали тезата за частично златно обезпечение 
на емитираните банкноти, или т.нар. фидуциарна емисия. 

Банковата школа е пледирала за пълно банкнотно обезпе-
чение, за поставяне на банкнотната емисия в пълна, 100 % зави-
симост от количеството на притежаваното злато. 

По-голям успех и развитие в практиката получава парична-
та школа, известна по-късно като континентална и нейните ва-
рианти в лицето на френската, германската и американска сис-
тема за обезпечение на банкнотната емисия, като се наблюдава 
тенденция към непрекъснато намаляване степента на обезпече-
ние на банкнотите срещу злато. Независимо от това обмяната им 
срещу злато продължава да бъде обичайна практика до начало-
то на Първата световна война – 1914 г., когато обмяната на бан-
кноти срещу злато се прекратява по военни съображения. 

След войната, през т.нар. „стабилизационен период“, се 
правят опити за възстановяване на златно-банкнотното обраще-
ние чрез прилагането на неговите т.нар. „орязани форми“ в лице-
то на златнослитъковия и златно-девизния стандарт, но све-
товната криза помита тези опити. 

На идеите и опитите за ново възстановяване на класичес-
кото златно-банкнотно парично обращение след Великата деп-
ресия окончателно слага край Втората световна война. След нея 
подобни идеи са изглеждали само или преди всичко като забав-
ни. Крахът на класическото златно-банкнотно обращение 
през 1914 г. се оказва окончателен. По такъв начин се променя 
кардинално същността на съвременните пари и съвремен-
ната парична система, които станаха твърде близки до книжни-
те пари и книжнопаричната система. 

Впрочем, книжните пари са почти толкова стари, колкото и 
банкнотите; и едните, и другите са направени от хартия и външ-
но, или видимо не се различават. Поради това те често се изпол-
зват като синоними; всички съвременни пари се наричат по тра-
диция банкноти или просто книжни пари, понеже са направени от 
хартия. Материалът, от който са направени – хартията е само 
външният общ белег между тях. Между банкнотите и книжните 
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пари е налице вътрешна или същностна разлика. Видяхме, че 
класическите банкноти се появяват и функционират в обращени-
ето само като заместители на златото, срещу което те свободно 
са се обменяли; количеството им в обращение се обуславя пряко 
от количеството на златото, дори и когато обезпечението им е 
частично. 

Пускането на книжни пари в обращение е породено от съв-
сем други фактори и причини. Те се свеждат до бюджетния де-
фицит и неговото финансиране чрез емисия на книжни пари. 
Следователно те нямат реално стоково обезпечение и книжно-
паричната емисия неизбежно предизвиква или причинява инф-
лация, която при обменяемите срещу злато класически банкноти 
е изключена. 

Впрочем, бюджетният дефицит органически е свързан с ко-
личеството на парите в обращение, а следователно и с тяхното 
обезценяване или инфлацията. Това ще го илюстрираме чрез 
уравнението „везна“ – M.V=T.P, като приемаме, че: 

първо, в националното стопанство са налице 1000 стокови 
единици, които подлежат на размяна и 

второ, че една парична единица реализира стойността и 
цената само на една стокова единица (известно е, че това не е 
така, но за по-добра илюстрация приемаме, че е така). 

При тези условия уравнението „везна“ ще изглежда така: 
 
М = Т 

 
 
В едното (дясното) блюдо на „везната“ са 1000 стокови еди-

ници, а в лявото – 1000 парични единици, които следва да ги ре-
ализират. При това положение всяка стокова единица изразява 
стойността и цената си в една парична единица. 

Допускаме обаче по-нататък, че правителството е предло-
жило и парламентът е приел бюджета с дефицит от 1000 парич-
ни единици, който обикновено се покрива чрез сключване на нов 
заем или чрез нова парична емисия. Приемаме, че дефицитът от 
1000 парични единици се по-крива чрез нова парична емисия. 

1000 1000 
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След емисията на нови 1000 парични единици „везната“ ве-
че ще изглежда така: 

М = Т 
 

 
Очевидно е, че след новата емисия от 1000 парични едини-

ци равновесието на „везната“ се нарушава – срещу 1000-та сто-
кови единици вече стоят не 1000, а 2000 парични единици. Това 
означава, че всяка стока вече изразява стойността и цената си 
не в една, а в две парични единици, защото Р=М.V/Т. Равнове-
сието на „везната“ се възстановява, но при ново съотношение 
между количеството на стоките, от една страна, и количеството 
на парите, от друга страна. Новото равновесие обуславя щото 
цените на стоките да се увеличат двойно или двойно да се нама-
ли покупателната сила на парите, т.е. 100 % инфлация. 

До подобни резултати водят и държавните заеми само че 
по по-бавен и заобиколен начин. Изключение е налице, когато 
държавните заеми се използват за производителни цели, което е 
необичайно явление и практика. Впрочем производителен харак-
тер би могла да има и една нова парична емисия, но подобно 
нещо е още по-необичайна практика. 

Тъй като българските правителства не можаха да се спра-
вят с феномена инфлация, която придоби галопиращ характер 
през 1995/1996 г. на България бе предложен валутен борд (па-
ричен съвет), който да се справи с нея. Както е известно той е 
факт у нас от началото на юли 1997 г. 

След Втората световна война единствената солидна валу-
та, която остана частично обменяема срещу злато, бе американ-
ският долар. Частична обмяна на долара срещу злато ще рече, 
че право на такава обмяна са имали само чуждите национални 
банки. Разбира се, не е било лесно на тези банки да кажат на 
супер мощните и всесилни САЩ – „ето, вземете си книжните до-
лари и ни върнете равностойността им в злато“. Това го е стори-
ла (на два пъти) френската национална банка, но по време на 
президента генерал Де Гол (началото на 70-те години на ХХ в.). 

През 1971 г. САЩ прекратиха и частичната обмяна на до-
лара срещу злато, т.е. по отношение на чуждите национални 

 1000 1000 
  +1000 
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банки. Това предизвика спонтанна и широка дискусия по въпроса 
за същността на съвременните пари и за връзката им със злато-
то92. В резултат на тази дискусия се оформиха две основни 
схващания: 

Според едното от тях, златото изцяло се е демонетизира-
ло, съвременните пари напълно са се откъснали от него и са се 
превърнали в някакъв нов вид пари, доколкото „златнопаричната 
форма на стойността е вече история“93. 

Привържениците на другото схващане считат, че връзката 
между златото и парите е изтъняла до прекъсване, но все още не 
е прекъсната окончателно и се поддържа по околни пътища. Лю-
бопитно е, че в процеса на дискусията се възроди идеята за връ-
щане към златния стандарт, към „златната дисциплина“ в парич-
ната емисия и паричното обращение. Към Конгреса на САЩ дори 
е била създадена т.нар. „златна комисия“, която се е опитала да 
разработи законодателните основи на златния стандарт. Незави-
симо от вдигнатия „златен шум“ и макар че „...дискусията в САЩ 
за златото не е приключила“94, на привържениците на златния 
стандарт се гледа повече като на рицари чудаци, отколкото като 
на хора, които биха могли да върнат света към носталгичния зла-
тен стандарт. 

Другият вид пари – кредитните, са свързани и произтичат от 
тър-говския кредит и депозитно-кредитната дейност на банките. 
Впрочем началото на депозитната дейност е поставено от сара-
фите, но тя е ха-рактерна, типична и първостепенна за банките. 

Особено силно акцентира върху кредитния характер на па-
рите един от последните представители на класическата иконо-
мическа теория – Джон Ст. Мил. В известните му „Основи на по-
литическата икономия“ (т. ІІ, руския превод) има отделна глава, 
озаглавена: „За кредита като за-местител на парите“. 

За Дж. Ст. Мил „кредитът е разрешение да се ползва капи-
тал... предаване на капитал от едни ръце в други"95; той счита 
доверието като основа, върху която се изгражда кредитът. По 
този повод банкерът на новото време Дж. Морган казва, че „чо-
век, който не се ползва с доверие-то ми, няма да получи пари от 
мен, дори ако е самият Исус Христос"96. Впрочем самото понятие 
кредит означава по същество доверие. 

                                            
92 Вж.: Вълчев, Т. Краят на златно-доларовия стандарт. С.,1980. 
93 Пак там, с. 45 и 250. 
94 Аникин, А. В. Золото. Москва, 1988, с. 317. 
95 Милль, Дж. Ст., Основы политической икономии, том ІІ, изд. „Прогрес“, Москва, 1980, с. 
261 и с. 262. 
96 Цит. по Мийнс, Х., Пари и власт. Историята на бизнеса, прев. от англ., С., 2001, с. 150. 
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Според Дж. Ст. Мил кредитът е не само форма за трансак-
ция на капитал, но същевременно „той е отделно съществуваща 
покупателна сила, независима от парите“97, широко прилагана 
още преди развитието на банковата система, именно при която 
той получава апогея на своето развитие. 

Впрочем изтъкват се следните негови форми: 
Първо, при осъществяване на множество взаимосвързани 

сделки между две и повече лица, респ. търговци, може да се осъ-
ществи взаимно зачитане на вземанията и задълженията 
между тях и в налични пари да се уреди само салдото на взаим-
ните им задължения в края на договорения между тях период. За 
тази цел може да се използва т.нар. преводна менителница. 

Тук само ще припомним, че на основата на взаимното зачи-
тане между определена група търговци на вземанията и задъл-
женията им и уреждане (превеждане) само на дебитните салда 
между тях в края на предварително договорения период възник-
ват т.нар. разчетни палати. 

Второ, чрез преводната менителница може да се осъществи 
раз-плащане и по отношение на лица, между които няма насрещ-
на взаимна задлъжнялост. Така например, ако „А“ дължи на „Б“ (по 
предоставен му търговски кредит), а „Б“ от своя страна дължи на 
„В“, то „Б“ би могъл да нареди на „А“ (чрез преводна менителница) 
да изплати задължението (вместо на „Б“) на „В“. По такъв начин 
чрез преводната менителница „задължението на едно лице се 
обменя срещу задължението на друго лице, а задължението, въз-
никващо на едно място – срещу задължението на друго“98 място. 

Третата форма са т.нар. преки менителници, емитирани 
от банки и изплащани на предявител или приносител. Дж. Ст. 
Мил ги нарича „менителници за замяна на пари“99. Те са известни 
още и като кредитни билети или банкноти, които „изпълняват 
всички функции на парите в обращение и правят еквивалентната 
им маса (сума) пари, намиращи се до този момент в обращение, 
ненужни“100. Доколкото банкнотите са заменяеми срещу пълно-
ценни пари (злато и/или сребро) се има предвид, че те правят 
ненужни за обращението определено количество, респ. стойност 
същински пари. 

Правителствата също започват да издават такива преки 
менителници или кредитни билети, респ. банкноти, които ако 

                                            
97 Милль, Дж. Ст. Цит. съч., с. 265. 
98 Милль, Дж. Ст. Цит. съч., с. 266. 
99 Милль, Дж. Ст. Цит. съч., с. 271. 
100 Милль, Дж. Ст. Цит. съч., с. 271. 
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престанат да се обменят срещу злато (и/или сребро) придобиват 
характер на книжни пари. 

Четвъртата форма на заместване на налични пари чрез 
кредит са плащанията с помощта на чекове в рамките на т.нар. 
„разчетни палати“, какъвто характер е имало според Дж. Ст. Мил 
лондонското сити. 

Очевидно е следователно, че „преводните менителници, 
банкнотите (или кредитните билети – В. С.) и чековете функцио-
нират в качеството на пари и изпълняват функции (присъщи – В. 
С.) на последните“101. Доколкото те имат обща основа в лицето 
на кредита „последният има съвършено същата покупателна си-
ла, както и парите“102, т.е. кредитът е пари! 

След премахването на златните (и сребърни) пари предос-
тавянето на кредит се основава само на доверие, обезпечение 
или гаранция. Създаваните на подобна (кредитна) основа пари в 
още по-голяма степен съдействат за нарастване на количеството 
на парите в обращение и следователно за развитието на инфла-
цията. Кредитните пари получават твърде широко развитие и са 
една от съвременните форми на парите. 

Те (кредитните пари) имат и друго проявление, доколкото 
са свързани и произтичат от: 

а) депозитно-кредитната операция на търговските банки и 
б) монополната емисионна функция на централната или 

националната банка. 
Първоначалните депозити в банките са били под формата 

на благородни метали и преди всичко злато и златни монети. Те 
са се прехвърляли (придвижвали) по желание (нареждане) на 
депозанта в полза на кредитора или посочено от него лице. 
Впоследствие обаче „вместо депозит (в злато – В. С.) (...) заема-
телят е могъл да получи заема си в банкови билети (т.е. банкно-
ти – В. С.). Те потвърждавали, че той има депозит от благороден 
метал и получателят на билета могъл да отиде в банката и да се 
разпореди с него. Или по-вероятно той е могъл да прехвърли 
банковия билет на друг снабдител или кредитор. Същевременно 
ценният метал оставал в банковите хранилища и също е могъл 
да бъде отдаван под заем. Принципът е същият както за депози-
тите, така и за банковите билети. В случая отново се създават 
(кредитни – В. С.) пари“103. 

                                            
101 Пак там, с. 275. 
102 Пак там, с. 265. 
103 Гълбрейт, Дж. К. Пътуване през икономическото време. Перев. с англ. С., 1999, с. 176–
177. 
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Като се има предвид, че споменатите „банкови билети“ са 
първоначалните класически банкноти, „депозитите (формирани 
на кредитна основа – В. С.) плюс банковите билети оформят из-
лишък (на пари – В. С.) над стойността на метала, върху който са 
базирани“104. 

Характерът на депозитната операция се е променил при 
функционирането на непълноценните пари. Тази промяна се 
свежда главно до това, че внасяните на депозит непълноценни 
пари (след приспадането на задължителните минимални резерви 
– ЗМР) могат да се предоставят на кредит. Предоставяният кре-
дит би могъл да се превърне в нов депозит, а последният – отно-
во в кредит и т.н. 

Доколкото предоставените от банката средства под форма-
та на кредит могат да изпълняват функцията на пари е очевидно, 
че ТБ също създават или „емитират“ пари, т.е. кредитът е пари. 
Тази (кредитна) „емисия“ се контролира и регулира от централ-
ната банка чрез системата и механизма на ЗМР. 

Същинската емисия на пари обаче се осъществява само от 
централната или националната банка. 

Доколкото емитираните от централните банки пари вече 
нямат реално покритие или обезпечение, почти всички пари, 
които се емитират днес, имат кредитна основа и характер, 
доколкото те се приемат от всички на доверие и доколкото зад 
ЦБ и емитираните от нея пари стои авторитетът на държавата 
и доверието в нея. 

Разбира се, в условията на валутен борд не е така, докол-
кото едно от изискванията му е централната банка да емитира 
пари само ако те имат златно и валутно обезпечение (покритие). 
Именно на тази основа някои наричат валутния борд съвременна 
форма на златния стандарт и пледират за световен валутен 
борд като инструмент за стабилизиране на световната валутна 
система. 

От направеното изложение е очевидно, че „парите са пре-
търпели една съществена еволюция и „отношението към тях 
през ХХ век непрекъснато се е променяло“105. Променяла се е и 
същността на парите. Съвсем не изглежда риторичен въпросът 
какво представляват съвременните пари. Някои сполучливо 
ги квалифицират като своеобразен хибрид между съвременни 
банкноти, книжни и кредитни пари, като под съвременни банк-
ноти се имат предвид онези парични знаци, които отразяват ре-

                                            
104 Пак там, с. 177. 
105 Харис, Л. Цит. съч., с. 7. 
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алните нужди на стоковото обращение и имат стоково обезпече-
ние (покритие). 

Това схващане за парите е приемливо, но то не изчерпва 
тяхната същност, защото функциите на пари днес изпълняват и 
чекове, менителници, разплащателни (дебитни и кредитни) карти 
и други активи. Това дава основание на много икономисти да 
считат за пари всички общоприети активи, които изпълняват 
функциите на пари. С други думи, икономистите предпочитат 
функционалния подход към понятието пари: „всичко, което се 
използва като пари, се явява пари“106. 

 
3.1. Широк подход към парите 

 
Да, всичко, което изпълнява парични функции, се приема 

днес като пари, т.е. съдържанието на категорията пари значи-
телно се е разширило и променило. Това съдържание обаче 
може да бъде разбрано и възприето само върху основата на ис-
торическия подход. Само върху основата на този подход може да 
се разбере еволюцията на парите, при която пълноценните пари 
са свалени от техния паричен престол, на който застават парични 
владетели без „жълта кръв“, т.е. техни сурогати. Тази неоспорима 
констатация е едно солидно потвърждение на държавната или 
юридическата теория за парите, за т.нар. днес декретни или 
силови пари, според която пари е това, което държавата по зако-
нодателен път определи като законно и всеобщо платежно средс-
тво. С други думи „от момента през 1971 г., когато президентът Р. 
Никсън прекъсва последната тънка нишка между долара и златото 
– за пръв път в историята, нито една валута вече няма връзка със 
златото, т.е. с пълноценните пари. Всички пари днес са декретни 
пари (подчертаното мое – В. С.) и се опират единствено на своето 
узаконяване чрез санкцията на правителството“107. 

В друга своя публикация М. Фридмън ги нарича „силови па-
ри“108. Това обаче все пак е било възможно след хилядолетното 
господство на пълноценните пари, от една страна, и изграждането 
на националната държава, от друга страна. Нещо повече дори. На 
подобна основа днес се определят и международните платежни 
средства или пари в лицето на Специалните права на тираж 
(СПТ) например. Трудно е да си представим, че всичко това би 
било възможно преди векове; днес „всички мислят, че те (парите – 
                                            
106 Долан, Э. Дж. и други. Деньги, банковское дело и денежно-кредитная политика. Пере-
вод с англ. Москва–Ленинград, 1991, с. 41. 
107 Фридман, М. Немирството на парите. Превод от англ. С., 1994, с. 12. 
108 Фридмэн, М. Если бы деньги заговорили... Москва, 1991, с. 17. 
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В. С.) имат стойност, защото според техния опит са имали 
стойност“109. Именно споменът, опитът и инерцията играят важна 
роля при съвременните пари, които все повече приемат характер 
на електронни, дигитални и интернет пари. „Днес парите са 
най-често обикновени електронни сигнали, които препускат по 
електронните мрежи, отскачат от сателити и се връщат обратно 
към други точки на земното кълбо (...) Парите кръстосват глобуса 
само с едно кликване на мишката, зад тях не стои абсолютно ни-
що реално (...) Отдавна вече не съществува валута, която да е 
гарантирана по друг начин, освен чрез голото доверие“110. 

С други думи и образно казано, еволюцията на парите е до-
вела до детронирането на абсолютния хилядолетен „жълт мо-
нарх“ и до „демократизирането“ в областта на паричното дело. По 
друг начин и алегорично казано, пълноценните пари (в лицето 
преди всичко на златото) хилядолетия са били единственият ак-
тьор на пазарно-паричната сцена, който постепенно, на еволюци-
онна основа, създава своите дубльори. Те отначало само частич-
но го заместват (на пазарно-паричната сцена), докато днес имен-
но те са титулярните актьори на тази сцена, а ветеранът актьор – 
пълноценните пари, е някъде зад кулисите или в склада за рекви-
зити. При напрежение в „салона“ и смущения на „сцената“ обаче 
„актьорът“ ветеран винаги е в готовност да се появи на сцената. 

Ако се опитаме да резюмираме еволюцията на парите, мо-
жем да кажем, че те отначало са били „материална субстанция 
със стойност (...) сол, тютюн, памучно платно, мед, мидени че-
рупки (...) и най-често (и най-продължително време – В. С.) злато 
и сребро (...) докато книжните (в смисъл на хартиени – В. С.) па-
ри се основават почти изцяло на доверието“111, подплатено, раз-
бира се, с авторитета и властта на държавата. Вече обаче се 
смята, че „книжните (в смисъл хартиените – В. С.) пари са еле-
мент на умиращата индустриална ера“112 и че бъдещето при-
надлежи на електронните пари, представляващи символи, т.е. 
„нули и единици, предавани (изключително бързо, дори мигнове-
но – В. С.) по жица, по микровълни или чрез комуникационни 
спътници“113; електронните пари или електронно съхраняваните 
стойности, се разграничават на: 

– съхранявани в (електронни) мрежи и 
– съхранявани върху (магнитни) карти.  

                                            
109 Фридман, М. Немирството на парите. Превод от англ. С., 1994, с. 22. 
110 Мийнс, Х., Пари и власт. Историята на бизнеса, прев. от англ., С., 2001, с. 271. 
111 Тофлър, А., Трусове във властта, прев. от англ., С., 1996, с. 76. 
112 Пак там, с. 77. 
113 Пак там, с. 80. 
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Така че „същинското средство за размяна става електрон-
ната „информация“114. На тази основа се прогнозира, че елект-
ронните пари и свързаните с тях дебитни и кредитни карти рево-
люционизират и ще променят коренно финансово-банковия сек-
тор, финансовите пазари и финансово-банковото обслужване: 
парите все повече ще се „информатизират“, а информацията 
съответно все по-динамично ще се монетаризира“, което е 
израз на „всеобщото преструктуриране на обществото на прага 
на ХХI век“115, т.е. на прага на новото информационно-
интелектуално общество, в което „знанието е ключът към иконо-
мическия растеж“116. 

 
3. 2. Свободните пари 

 
Теорията за „информационните пари“ е основа за възраж-

дането през последните десетилетия на доктрината за свобод-
ните пари117. Тя води своето начало от теорията за свободните 
банки или свободните банкери (наричани от някои автори раз-
бойници), характерна за XVIII и XIX век, но възродена през 70-те 
години на XX век главно от известния Фр. А. Хайек с неговата 
книга „Денационализация на парите“ (публикувана през 1976 г., 
т.е., след като става Нобелов лауреат в областта на паричната 
теория през 1974 г.). 

Смята се, че „изразът „свободни пари“ има по-голямо зна-
чение от този на „свободните банки“ (...) „свободните пари“ озна-
чават система от конкурентни, частни пари, при която държавата 
няма монопол върху паричната емисия и не провежда парична 
политика“118. 

Така че налице е „възможност за съществуване (и функци-
ониране – В. С.) на няколко паралелни (конкуриращи се – В. С.) 
парични единици – средство за размяна“119 в дадено национално 
стопанство, „формиращи картел (подчертаното от мен – В. С.) от 
парични производители“120. Следователно „функционирането на 
частните пари е най-добрата форма на парична организация“121, 
доколкото е основана на пазарно-конкурентна основа. 

                                            
114 Пак там, с. 266. 
115 Пак там, с. 116. 
116 Пак там, с. 20. 
117 Вж.: Неновски, Н. Цит. съч., С., 2001. 
118 Пак там, с. 12–13. 
119 Пак там, с. 68. 
120 Пак там, с. 76. 
121 Пак там, с. 111. 
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Футуристичната картина на свободните или частните пари 
се свързва с новите децентрализирани информационни техноло-
гии и комуникации (ДИТК) и най-вече с интернет, които са про-
дукти и форми на частния сектор и инициатива. Тези нови ин-
формационни и комуникационни технологии ще доведат до аб-
солютно господство на електронните, респ. дигиталните пари, и 
на т.нар. сметки за богатството на всички икономически 
агенти, чрез които ще се извършват разплащания (между иконо-
мическите агенти) без посредничеството на традиционните пари; 
последните ще изчезнат, а успоредно с тях – и националните 
банки и националните държави. 

Подобни схващания се споделят от много съвременни ав-
тори, но те не дават убедителен отговор на въпросите кой и как 
ще поддържа покупателната сила на „свободните пари“? 

В случая се разчита на конкуренцията, но няма убедителни 
доказателства, че тя ще изпълни тази своя функция и задача, 
доколкото: 

а) опитът на свободните банки и пари не е получил самос-
тоятелно развитие, а е довел до централните, националните, или 
държавните пари, т.е. парите на централната или националната 
държавна банка; 

б) самият Н. Неновски говори за картел от парични произ-
водители. В случая обаче думата „картел“ смущава, доколкото 
мирише на монопол. Смущава и обстоятелството, че някои авто-
ри наричат частните банкери – емитенти на пари, разбойници. 

По друг начин казано, привържениците на свободните или 
частните пари нямат солидни доказателства как ефективно ще 
се поддържа покупателната им сила. Освен това има опасност 
вместо един субект, какъвто засега е държавата, да се окажат 
много субектите, които биха могли да злоупотребяват с емисион-
ните си възможности. 

Цитираният автор (Н. Неновски) съзнава, че неговата визия 
за парите, за централната банка и националната държава „са в 
областта на научната фантастика“122, но е убеден, че сегашното 
статукво не е най-доброто решение и то неизбежно ще претърпи 
сериозна, евентуално фундаментална промяна. 

Това неудовлетворително статукво на парите провокира 
много автори към нови решения123. 

                                            
122 Вж.: Неновски, Н. Цит. съч., С., 2001, с. 180. 
123 Вж.: Генкин, А. С. Частные деньги. История и современность. Москва: Альпина пабли-
шер, 2002. 
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Друга футуристична визия за парите е, че на основата на 
осъществяваната глобализация националните валути постепен-
но ще се редуцират до една-единствена световна валута или 
световни пари, като се предлага дори и тяхното наименование 
– феникс124. В подкрепа на тази теза може да се изтъкне, че вече 
много държави (над 30) са се отказали от своите национални 
валути и са възприели такива на силни държави; говори се, че е 
възможно дори Канада да замени своя долар с американския. 

Освен това най-развитата регионална интеграционна сис-
тема – Европейският съюз, възприе и приложи от 2001 г. обща 
или колективна валута – евро; вероятно подобна стъпка ще 
предприемат и други, аналогични на ЕС, образувания. 

Известно е, че основите на европейската интеграция бяха 
положени в Римския договор от м. март 1957 г. Първоначалната 
цел на тази интеграция бе икономическа – изграждане на общ 
или единен европейски пазар, на европейска икономическа общ-
ност, в рамките на която ще се осъществи свободно движение на 
стоки, хора, капитали. Логичен завършек на подобен пазар е 
единната, или общата валута, която следва да се прилага в не-
говите рамки или граници. 

Разбира се, до изграждането и въвеждането на единната, 
или общата европейска валута еврото (през 1999–2001 г.) се 
измина дълъг и труден път. Той има няколко етапа: 

– 1957–1969 г. – засилено валутно сътрудничество; 
– 1969 г. на основата на т.нар. „План Вернер“ се пристъпи 

към изграждането на стопански и валутен съюз. Отклоненията 
на „плаващите“ (вече) валутни курсове между националните ва-
лути на страните членки се ограничаваха в строги рамки. На тази 
основа образно се заговори за „валутна змия“ и „змия в тунел“ 
като израз на тези ограничения; 

– 1979 г. въвеждане на екюто (европейска разчетна едини-
ца, предшественица на еврото) покупателната сила на екюто бе 
изградена на базата на претеглена кошница от валутите на стра-
ните членки; 

– 1981 г. изграждане на Европейски фонд за валутно сът-
рудничество; 

– 1989 г. приемане на т.нар. План Делор, в който (вече) из-
кристализира идеята за европейска валутна система (ЕВС) като 
път и механизъм към крайната цел – създаване на единна евро-
пейска валута – еврото, а заедно с това и на система от цент-

                                            
124 Вж.: Стоянов, В. Пазар, трансформация, глобализация, нов световен ред. С.: Галик, 
2003, с. 372–373. 
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рални национални банки, начело и под ръководството на Евро-
пейската централна банка (ЕЦБ). С плана „Делор“ фактически 
започна усилена подготовка към въвеждането и прилагането на 
единната европейска валута – еврото; 

– 1999–2001 г. паралелно прилагане от страните членки на 
ЕВС на собствените им национални валути и на еврото; цените 
бяха деноминирани едновременно и в национални парични еди-
ници, и в евро, т.е. боравеше се едновременно с две валути. 

– Началото на 2002 г. (от първи януари) отпаднаха нацио-
налните валути на 12-те страни членки на ЕВС и остана само 
еврото – историческо събитие за ЕС и за световната валутна 
система и практика. Извън сферата на еврото останаха три стра-
ни членки на ЕС – Англия, Швеция и Дания. 

Очевидно е, че периметърът на еврото ще се разшири с 
приемането от 01.05.2004 г. на 10 нови членки на ЕС, а от 2007 г. 
на още две – България и Румъния. Вероятно Англия, Швеция и 
Дания също ще преразгледат своята позиция спрямо еврото. 

Триумфът на ЕС и еврото продължава. Очаква се след неп-
родължително време да се приеме окончателно Европейската 
конституция и Европа да се изгради не само като валутно-
икономическа, но и като политическа общност. 

Очевидно е, че се оформя тенденция към регионализиране 
и глобализиране на парите – националните парични единици се 
трансформират в регионални и вероятно се върви към силно 
редуциране на зоните за предлагане на пари до няколко, а впос-
ледствие и до единна световна валута. 

Така че изглежда логично и реалистично в процеса на гло-
бализация наред със създаването на глобален пазар, глобални 
комуникации, глобален език, глобална култура да се стигне пос-
тепенно и до единна световна валута. 

В заключение по въпроса за еволюцията на парите ще ци-
тираме интересното виждане за бъдещето на парите от автора на 
любопитната книга „История на парите“. Той пише: „В глобалната 
икономика, която все още е в процес на обособяване, властта на 
парите и на институциите, изградени върху тях, ще измести от-
делните държави, комбинации от държави и международни орга-
низации, съществуващи понастоящем. Движени и охранявани от 
силата на електронната технология, парите създават един нов 
световен елит, без лоялност към определена държава (...) 
Революцията на електронните пари днес обещава да засили още 
повече ролята на парите в личния и обществения живот на чове-
ка. Тази роля ще надмине по важност фактори като роднински 
връзки, религия, професия и гражданство, като определящ еле-
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мент на обществения живот. Ние всички се намираме пред пра-
га на Ерата на парите“125. По друг начин казано, с думите на 
Марсел Маус, „Хомо економикос е не зад нас, а пред нас“126. 

Още Публилий Сир е казал, че „само парите движат све-
та“127, но очевидно според току-що цитирания Дж. Уедърфорд 
тяхната роля в това отношение се абсолютизира и глобализира. 
Тук само ще припомним това, което казахме в началото за тен-
денцията, вместо човека парите да се превърнат в мярка на 
всички неща, т.е. да се абсолютизират пазарните ценности до 
степен, щото „доброто да се замени с ефективно“128. Това е меч-
тата и стремежът на пазарните фундаменталисти, както ги нари-
ча Дж. Сорос, и парадоксалното е, че именно той е един от про-
тивниците на тази крайна теза. 

Очевидно е, че става дума за тенденция към невероятни 
промени в ерата на парите и на електронните пари в частност, 
изразяващи се главно във: 

– засилване в изключително голяма степен на ролята и зна-
чението на парите в личен, обществен и глобален план; 

– оформяне на нов световен (космополитичен) елит без ло-
ялност към определена национална държава, за който парите са 
всичко. 

Следователно в настъпващата глобална епоха се очаква 
властта на парите и на институциите, изградени върху тях, да 
измести отделните държави, комбинации/съюзи от държави и 
международните организации, съществуващи понастоящем. В 
този смисъл би могло с основание да се говори за революция, в 
основата на която стоят парите или които са нейно концентрира-
но изражение. 

 
3.3. Местни пари; възраждане на бартера 

 
Характеристиката и еволюцията на съвременните пари би 

била непълна, ако не споменем за т.нар. местни (локални) па-
ри, наричани и паралелна валута. Разбира се, те са пред-
хождали установеното през и след XVIII век единно и централи-
зирано парично стопанство. Последното почти ги премахва (лик-
видира), но през последните десетилетия те отново се възраж-
дат и придобиват все по-голямо значение. При това местните 

                                            
125 Уедърфорд, Джак. История на парите. С.: Обсидан, с. 340. 
126 Пак там, с. 340. 
127 Пак там, с. 28. 
128 Сорос, Дж., Кризис мирового капитализма, ИНФРА -М, пер. с англ., Москва, 1999, с. 61. 
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(локални), или паралелните пари са характерни не само за раз-
виващите се, но и за развитите страни, включително САЩ. 

  Основната причина за възраждането им е стремежът на 
отделни териториални структури, главно общини, да се противо-
поставят на социално-икономическото си изоставане, породено 
главно от невключването или слабото им включване в орбитата 
на съвременните глобализационни процеси, в които главна роля 
играят официалните национални пари. Местните (локални), или 
паралелните валути възникват спонтанно в качеството си на ин-
тегриращ инструмент за стимулиране и динамизиране на мест-
ното (локално) стопанство чрез възможно най-активно използва-
не на местните (материални, интелектуални, трудови и други) 
ресурси129. 

Сочи се, че към края на ХХ век са прилагани 456 системи за 
местни валути и разплащания в 136 страни по света, които някои 
автори обособяват в четири групи, а именно: 

а) парични инструменти, емитирани (и използвани) в рам-
ките на дадена териториална общност, представляващи дял от 
58 %; 

б) парични инструменти, емитирани от организации от тър-
говски или административен тип – 7 %; 

в) парични инструменти, емитирани от нетърговски общест-
вени организации – с дял 10 %; 

г) инструменти с нетипично паричен произход и характер и 
главно разнообразните форми на стокови ценни книжа – с дял от 
25 %130. 

В цитираната книга на А. С. Генкин те се обобщават в две 
основни системи: 

– местни парични системи – Community Curensy Systems 
(CCS); 

– местни системи за търговски обмен – Local Exchange 
Trading Sistems (LETS), които могат да имат и други наименова-
ния. 

Разбира се, разнообразието, оригиналността и особенос-
тите им в отделните конкретни страни и региони са техен харак-
терен белег може би и поради обстоятелството, че обикновено са 
дело на местни ентусиасти. Определено се смята, че „общините 
въвеждат свои местни валути, за да се защитят от кризите“131, от 
една страна, и за да създадат предпоставки и условия за иконо-
                                            
129 На тази тематика е посветена интересната книга на А. С. Генкин, озаглавена „Частные 
деньги. История и современность“, Москва, Альпина паблишер, 2002. 
130 Генкин, А. С. Цит. съч., с. 182–183. 
131 Пак там, с. 128. 
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мически растеж и просперитет върху своята територия, от друга 
страна. 

Нещо повече дори – смята се, че местните парични и тър-
говско-платежни системи провокират възраждането на някои 
важни добродетели като взаимопомощ, сътрудничество, спра-
ведливост, социална активност, удовлетвореност и пр. 

Тук само ще отбележим, че съществува научна организа-
ция, занимаваща се с частните валути (Privat Payment System), а 
така също нетърговски Институт за парична свобода със седали-
ще в Калифорния (САЩ), основани от Йон Матонис. 

Звучи учудващо, но е налице и тенденция към разширяване 
на търговията без посредничеството на парите – бартера. Из-
градено е дори световно бартерно общество и глобална бартер-
на мрежа. „Още през 1995 г. Мартин и Шницлер са определили 
оборота на бартера между 10 и 20 % от световната търговия“132. 

 
3.4. Парична революция и бъдещето на парите 

 
Твърденията за настъпването на т.нар. „парична револю-

ция“ очевидно не са безпочвени. Носителите и инструментите на 
тази парична революция се виждат преди всичко в лицето на 
новите информационни технологии, включително интернет или 
т.нар. „мрежа“, която придобива глобален характер; като главен 
неин продукт се сочат електронните, цифровите, мрежовите па-
ри. Говори се за „истински електронни пари като съюз между 
икономиката и криптографията (който съюз – В. С.) ражда новата 
наука криптоикономика“133. 

Някои автори провъзгласяват „нова ера на човечеството 
във връзка с въвеждането в оборот на цифровите (електронните 
– В. С.) пари“134, които са израз на т.нар. „парична свобода“ – 
икономически и политически идеал, обединяващ всички видове 
свободи“135. Освен това „новите платежни (инструменти – В. С.) и 
технологии намаляват стойността на превода на пари от 20 до-
лара до 2 цента и по-малко на сделка“136, поради което се ква-
лифицират като „безплатен слуга на размяната“137. 

Паричната революция създава и т.нар. Нова парична ико-
номика – школа, която пледира за свободно банково дело, чрез 

                                            
132 Генкин, А. С., Цит. съч., с. 415. 
133 Пак там, с. 292. 
134 Пак там, с. 314. 
135 Пак там, с. 36. 
136 Пак там, с. 319. 
137 Пак там, с. 28. 
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което сделките ще се осъществяват без използване на осезаеми 
пари (тезата за дематериализация на парите), а по пътя на мо-
менталното кредитиране и дебитиране на сметките на контра-
гентите138. Доколкото „електронните пари нямат статута на наци-
онални пари“139 и доколкото „те се стремят да станат истински 
заместители на обичайните (националните – В. С.) пари“140, е 
налице основание да се счита, че „историята на електронните 
пари през ХХІ век може да се окаже борба на нациите (и държа-
вите – В. С.) с мрежата“141, а „електронният сеньораж ще бъде 
ключ към натрупването на богатство и власт през ХХІ век“ според 
автора на „История на парите“ – Джак Уедърфорд142. 

И така „в епохата на глобализираните финансови пазари 
дните на националната парична политика са просто преброени 
(...) бъдещето принадлежи на единна световна политика“143, коя-
то предполага и единна световна валута. С други думи парична-
та революция е вече в ход... 

Казаното по-горе е израз на т.нар. парична революция, ли-
тературата за която започна да набъбва през последните години. 
Един от българските автори, който активно изследва паричната 
революция, респективно нейни основни аспекти, е доц. д-р Н. 
Неновски, когото цитирахме в предходното изложение. На осно-
вата на широка литературна осведоменост той поставя много 
въпроси и се опитва да им даде нетрадиционна интерпретация. 

Вече споменахме, че той е горещ привърженик на „сво-
бодните (или частните) пари“ и на „свободните (или частните) 
банки“, и то не само на търговските, но и на централните, или 
емисионните. По такъв начин се предрича краят или „смъртта“ на 
централните държавни емисионни банки. Главният му аргумент в 
тази посока е, че чрез новите т.нар. on line пари плащанията ще 
се извършват от карта в карта, от компютър в компютър, без 
посредничество на банки и без оглед на държавнополитически 
граници, като успоредно с това ще се развива и разширява ин-
тернет бартера и други нови платежни технологии. По този път в 
края на краищата ще се стигне до: 

Първо, загубата от централните банки на монопола върху 
парите и обезсмисляне на паричната им политика; 

                                            
138 Пак там, с. 58 
139 Пак там, с. 353. 
140 Пак там, с. 314. 
141 Пак там, с. 300. 
142 Уедърфорд, Д. Цит. съч., с. 297. 
143 Норт, М. Цит. съч., с. 239. 



проф. дин Велчо Стоянов 
 

100

Второ, технологичната невъзможност от провеждането на 
централизирана парична политика „от гледна точка на новите 
децентрализирани информационни технологии“144. 

Може би в случая е основателно да си припомним мисълта 
на Д. Рикардо, че „идеята за парично обращение без специфична 
стандартна мярка (...) е била за пръв път издигната от сър 
Джеймс Стюарт, но никой все още не може да предложи някакъв 
критерий, с помощта на който бихме могли да установим неиз-
менността (относителната – В. С.) на (стойността на – В. С.) та-
кива пари“145. 

Като констатира, че светът се движи към големи зони на 
парично предлагане – „тези на долара и еврото (може би и друга 
– китайската валута например)“, Н. Неновски вижда две предиз-
викателства (едното от които – с краткосрочен, а другото – с дъл-
госрочен характер), пред които е изправена българската, а и не 
само българската, парична система, а именно146: 

Първото (краткосрочното) е геостратегическата смърт на 
българските пари и на Българската централна банка в резултат 
на вливането им в голямата (регионалната) зона на еврото и на 
европейската банкова система, респективно на системата от ев-
ропейски централни банки. 

Второто (дългосрочното) е техническата смърт на еврото (а 
заедно с него и на системата от европейски централни банки) 
поради второто раждане на частните пари (и банки)147. 

„Ако се замислим – продължава Н. Неновски, – в действи-
телност в развитите страни се опитват да спасяват своите пари 
чрез географска експанзия в по-слаборазвитите страни и регио-
ни, където традиционните форми все още съществуват. Това е 
своеобразен цикъл на живот на държавните и националните па-
ри, подобен на цикъла на живот на всеки един продукт“148. 

Ако е вярно, че „парите се раждат втори път“ (в лицето на 
свободните, или частните пари), че „централната банка губи мо-
нопол върху производството на най-ликвидната част от парично-
то предлагане“149 наистина се осъществява парична революция. 

Най-съществените въпроси, които възникват в случая, са 
какви ще бъдат последиците (икономическите, политическите и 

                                            
144 Вж.: Неновски, Н. Размисли за бъдещето на централната банка. – Във: Икономиката на 
България на прага на ХХІ век. Сборник доклади на УИС при УНСС. София, 2002, с. 8. 
145 Рикардо, Д. Сочинения. Том ІІ. Москва, 1955, с. 188. 
146 Неновски, Н. Размисли за бъдещето на централната банка. Научен доклад, с. 11. 
147 Пак там, с. 11. 
148 Пак там, с. 11. 
149 Пак там, с. 5. 
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пр.) от осъществяващата се вече парична революция? Осъщест-
вява ли тя подобряване на параметрите и качествата на „парич-
ната машина“? Още повече че „тя („паричната машина“) е много 
полезна, но твърде капризна, нейните несъвършенства и дефек-
ти водят към конвулсии на целия икономически (и не само на 
икономическия – В. С.) организъм“150. 

Отговорите на поставените, а вероятно и на много други, от 
подобен характер, въпроси трудно биха се намерили извън рам-
ките на необятната и неизчерпаема тема глобализация (и тясно 
свързания с нея нов световен ред), където парите играят активна 
роля като инструмент и последица от активно и интензивно про-
тичащите процеси на глобализация и формиране на нов свето-
вен ред. 

Следователно паричната революция (ще) се осъществява в 
суперразвито парично стопанство, без наличието на традиционни 
пари, без национални банки, без национални държави... Не озна-
чава ли в края на краищата всичко това създаване на единно све-
товно стопанство, единна световна парична единица, единно све-
товно управление (правителство)..., нов световен финансов (и не 
само финансов) ред? Изглежда, че отговорът е „да“. В такъв слу-
чай би могло, първо, да се говори не само за парична, а и за то-
тална и фундаментална глобална (световна) революция, и второ, 
да се твърди, че паричната революция е израз и проявление на 
тоталната мирна фундаментална глобална революция. 

 
4. Операционализирането на понятието „пари“ 
 
В теоретичен план е налице дискусия относно същността и 

съдържанието на категорията „пари“. В прагматичен план обаче 
е абсолютно наложително да се операционализира понятието 
„пари“, за да може да се определи тяхното количество и да се 
провежда съответната парична политика, характерна за всяка 
държава и нейната национална банка в частност. В тази посока 
могат да се разграничат два подхода – класически и съвременен. 

 
4.1. Класически подход 

 
Класическият подход намира своето проявление във верси-

ята за парична система, лансирана от класическата (и неокласи-
ческата) теория. Паричната система обикновено се дефинира 
като органично единство на паричния материал, паричната еди-
                                            
150 Фридмен, М., Если бы деньги заговорили..., Москва, 1999, с. 19. 
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ница (валута) и нейното регламентирано функциониране. Тя (па-
ричната система) също е претърпяла еволюция заедно с еволю-
цията на парите. Някои от нейните елементи, характерни за злат-
нобанкнотното обращение като парична стока (злато или сребро, 
респ. и двете заедно), златно (и/или сребърно) съдържание на 
паричната единица, т.е. проба на златните (респ. сребърните) 
пари (монети) и др. просто са отпаднали или съществено са се 
променили. Успоредно с еволюцията на парите мажем да прос-
ледим и еволюцията на паричната система, в която могат да се 
разграничат и обособят: 

– Монетна парична система, която от своя страна бива 
монометалическа и биметалическа; 

– Монетно-банкнотна парична система, при която наред с 
монетите функционират и банкноти като техни заместители, кои-
то са се обменяли срещу злато (респ. сребро); 

– Монетно-банкнотно-книжна парична система. В нея ка-
то трети елемент се появяват и функционират и книжни пари; 

– Банкнотно-книжна парична система, която се установя-
ва след отпадането на златния еталон. В наименованието остава 
и прилагателното банкнотно, доколкото съвременните пари имат 
характер на банкноти, т.е. парични знаци, пуснати в обращение в 
резултат на реални нужди на производството и обращението или 
срещу реално стоково обезпечение. 

В техническо отношение съвременната банкнотно-книжна 
парична система показва тенденция към трансформиране в ин-
формационно-електронна парична система. Това обаче не 
променя икономическото съдържание на парите като съвремен-
ни банкноти и книжни пари или някакъв хибрид между тях. 

Изключително трудно и дори невъзможно е днес да се пос-
тави по-определена граница между съвременни банкноти и книж-
ни пари, поради което бихме могли да дефинираме съвременна-
та парична система като книжно-парична система. Тя включва 
или съдържа следните елементи: 

а) Наименованието на паричната единица – марка, 
франк, лира, рубла, долар, лев и пр. След освобождението ни от 
турско робство и при изграждането на националната парична 
система българската парична единица е именувана лев, което 
наименование е потвърдено с новия Закон за БНБ от 1991 г. и с 
този от 1997 г. (ДВ, бр. 46/1997 г.), който бе приет по повод на 
въвеждането на валутния борд; 

б) Подразделенията на паричната единица. Възприето е 
в почти всички страни паричната единица да се подразделя на 
стократни единици, наречени у нас стотинки. От само себе си се 
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разбира, че тези наименования за отделните страни са различни. 
Официално приетата и утвърдена парична единица (и нейните 
кратни подразделения) по законодателен път се обявява и рег-
ламентира като всеобщо национално платежно средство, нацио-
нални пари или национална валута1; 

в) Номиналната стойност и дизайна на монетите и банк-
нотите, които се пускат в обращение. Съгласно чл.24 от Закона 
за БНБ номиналната стойност, съдържанието (на монетите – В. 
С.), формата и дизайнът на банкнотите и монетите се определят 
от УС на БНБ, като преди да се пуснат в обращение от нацио-
налната банка последната обнародва в „Държавен вестник“ и в 
други средства за масова информация точното им описание. 

Законът дава изключително право на БНБ да пуска в 
обращение банкноти и монети, както и да се грижи за сигур-
ността и съхранението им. 

Парите или паричните знаци, които обслужват паричното 
обращение у нас, са: 

а) монети с номинална стойност от 1, 2, 5, 10, 20, 50 ст. и 1 
лв., а така също и от по-високи номинални със съдържание от 
сребро и злато. Последните имат главно юбилейно-
представително значение и по същество не се намира в обраще-
ние, а в колекциите на нумизматите; 

б) банкноти (по традиция наричани така) от купюри по 2, 5, 
10, 20, 50 лева, а от началото на 2004 г. и по 100 лв.1. 

Очевидно между отделните номинали или купюри на моне-
тите и банкнотите трябва да има определена пропорция или съ-

                                            
1 Чл. 25, ал.2 от ЗБНБ постановява: „Банкнотите (и монетите – В. С.), издадени от банка-
та, са законно платежно средство и задължително се приемат за плащания в пълната им 
номинална стойност без ограничения“. Аналогично е съдържанието и на чл.24 от новия 
закон на БНБ (ДВ, бр. 46/1997г.). 
1 От 1.07.1999 г. у нас бе извършена парична реформа, чрез която от номиналната 
стойност на парите отпаднаха три нули, или тяхната номинална стойност се намали 1000 
пъти в сравнение с номиналната стойност на старите пари. Тъй като чрез валутния борд 
левът беше „привързан“ към германската марка в твърдо съотношение 1:1000, то след 
деноминацията на лева това съотношение (ДМ:лв.) стана 1:1. 
Старите пари се обмениха и преизчислиха към новите пари в съотношение 1000:1. В 
същата пропорция се коригираха и цените, т.е. те се намалиха 1000 пъти, защото номи-
налната стойност на новите пари се увеличиха (законодателно) 1000 пъти. Търговците 
обаче използваха ситуацията за известно по-голямо увеличение на цените. Някои прогно-
зират функционирането на новата емисия парични знаци да не трае дълго време, докол-
кото при евентуално приемане на България в ЕС автоматично ще се възприеме единната 
европейска парична единица – ЕURО. Впрочем лансира се идеята Република България (и 
някои други балкански страни) да приемат ЕURО-то като официална парична единица 
още през 2001 година, т.е., преди да сме приети в ЕС. До края на 1999 г. в търговския 
оборот се прилагаха едновременно и старите, и новите пари, като 1000 стари лева се 
равняваха на 1 нов лев, след което в обращение от 1.01.2000 г. останаха само новите 
пари. 
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отношение. То се нарича купюрен строеж на парите и се обус-
лавя главно от величината на доходите, равнището и съотноше-
нията на цените. Купюрният строеж на парите се регулира от 
националната (централната) банка – БНБ. 

Друго задължение на националната банка, възложено ù със 
закона, е да подменя повредените банкноти с нови купюри. Тази 
подмяна може да стане по пълна или частична номинална 
стойност на повредените банкноти. Условията и редът на тази 
подмяна се уреждат със специална наредба на БНБ (Вж.: На-
редба № 18 за обмяна на повредени български банкноти и моне-
ти в обращение – ДВ, бр. 29/1996 г.). 

Следователно БНБ или националната банка е институция-
та, която в качеството си на държавна банка, т.е. от името на 
държавата, организира паричната система и управлява и конт-
ролира цялостното парично стопанство в държавата. Нейните 
(на централната банка) изисквания и разпоредби в това отноше-
ние са задължителни за всички. 

 
4.2. Съвременна версия за парична система 

 
Отбелязахме, че съдържанието и обхватът на паричната 

система се обуславя от съдържанието и обхвата на парите. До-
колкото се приема широк подход към съдържанието на съвре-
менните пари, дотолкова може да се приеме такъв и към парич-
ната система. 

Известно е, че видовете пари, които обслужват сферата на 
обращението днес, се изразяват чрез т.нар. парични агрегати, 
които бихме могли да приемем като съставни елементи на съв-
ременната парична система. 

Най-разгърнатата система от парични агрегати прилагат 
САЩ, респективно Федералната резервна система (ФРС) на 
САЩ. Тези агрегати са М1, М2, М3 и L. Тяхното съдържание е 
следното: 

М1 включва: 
– наличните пари; 
– трансакционните депозити, респективно: 

= депозити до поискване и 
= други чекови депозити; 

– парични чекове. 
М2 се представлява от: 
– М1 плюс: 
– спестовни депозити и срочни депозити в малки размери 

във всички депозитни учреждения; 
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– еднодневни съглашения REPO в търговските банки; 
– еднодневни заеми в евродолари на резидентите на САЩ 

(които не се явяват банки), предоставени на филиалите на бан-
ките членки на ФРС в страните от Карибския басейн; 

– взаимните фондове на паричния пазар; 
– депозитните сметки на паричния пазар. 
От своя страна М3 включва: 
– М2 плюс: 
– срочни депозити в крупни размери във всички депозитни 

учреждения; 
– срочни съглашения REPO в търговските банки и кредит-

но-спестовните асоциации; 
– срочни заеми в евродолари; 
– сметките на взаимните фондове на паричния пазар, при-

надлежащи само на институти. 
ФРС на САЩ използва и показател за ликвидността в лице-

то на паричния агрегат L. Той включва показателя М3 и други 
ликвидни активи като срочните заеми в евродолари на резиден-
тите на САЩ, неявяващи се банки, акцептираните менителници, 
търговски книги, съкровищни менителници и други ликвидни 
фискални ценни книжа, а така също спестовните облигации на 
САЩ1. „Макар че ФРС публикува данни за паричния агрегат L, тя 
не осъществява контрол върху неговия обем“2. 

Аналогични на паричните агрегати на ФРС на САЩ прилагат 
централните банки и на другите страни, т.е. „централните банки 
на другите държави използват собствени парични агрегати“3. 

Собствени парични агрегати има и БНБ. Те са следните: 
М1, известен като тесни пари. Той включва най-бързолик-

видните инструменти, а именно: 
– пари извън банките; 
– овърнайт и безсрочни депозити в левове и валута. 
М2 се състои от: 
– М1; 
– депозити с договорен падеж (матуритет) до две години; 
– депозити, договорени за ползване с предизвестие (вклю-

чително спестовни депозити) до 3 месеца. 
М3 включва: 
– М2; 

                                            
1 Миллер, Р. Л. Современные деньги и банковское дело. Перев. с англ. М.: Информа, 
2000, с.с. 50–55. 
2 Миллер, Р. Л. Современные деньги и банковское дело. Перев. с англ. М.: Информа, 
2000, с. 55. 
3 Пак там, с. 57. 
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– REPO сделките; 
– издадените дългови ценни книжа (в левове и чужда валу-

та) със срок (падеж) до 2 години. 
М3 е известен още и като широки пари4. 
Очевидно е, че за практически или операционални цели и 

нужди всяка национална/централна банка ползва аналогични по 
вид и съдържание парични агрегати, чрез които в различен обх-
ват – тесен, по-широк и най-широк, се установява паричното 
предлагане или количеството на парите, които противостоят на 
подлежащите на реализация стоки и услуги, или блага изобщо. 

Следователно „всичко зависи от това, какво се разбира под 
пари“5 и как по-рационално практически се установява тяхното 
количество, при което, ако няма пълна идентичност, е налице 
поне твърде голямо сходство между отделните национал-
ни/централни банки. 

От казаното следва заключението, че, докато в теоретичен 
план е налице по-свободно и дискусионно третиране на понятие-
то „пари“, в операционален (практико-приложен) план то е почти 
еднакво или поне твърде близко, дори идентично. Разбира се, 
това е неизбежно, защото е предпоставка и основа за съпоста-
вимост в паричните политики на отделните страни в условията 
на съвременната глобализация и нарастващата роля и значение 
на международните финансово-икономически организации в ли-
цето преди всичко на Международния валутен фонд и Световна-
та банка, а така също на Световната търговска организация, 
включително и ООН. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                            
4 Вж.: Младенов, М., „Пари, банки, кредит“, ІІІ-то изд., София, 2002, с.28-29. 
5 Миллер, Р.,Л., цит. съч., с. 62. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 
Парите са рожба или продукт на стоковото производство и 

размяната. Известно е, че първоначалната, спонтанна или случайна 
форма на размяна е била натурална или е имала характер на бар-
тер; разменяла се е стока срещу стока (С–С). Доколкото едната от 
стоките (в разменното уравнение) е служела като еквивалент спря-
мо другата, тя е изпълнявала функцията на средство за размяна, 
т.е. на пари, респективно на стокови пари. Отначало средство за 
размяна или пари е могла (случайно) да изпълнява всяка стока, но 
постепенно тази роля на всеобщ еквивалент започва да се изпъл-
нява от определени стоки. 

Впоследствие обаче на мястото на стоковите пари идва злато-
то (и среброто) под формата на монети. Златото (и среброто) най-
дълго време е изпълнявало функцията на пари, защото най-добре е 
отговаряло на изискванията на всеобщия еквивалент. 

През Късното средновековие (или ранния капитализъм) въз-
никват заместители на златните и сребърните пари (монетите) в 
лицето на банкнотите. Характерното за тях е, че те само са предс-
тавлявали златото (и среброто) в обращението и свободно са се 
обменяли срещу него по предварително фиксиран курс (съотноше-
ние). Така възниква и се оформя класическото златно-банкнотно 
(парично) обращение, което е функционирало до Първата све-
товна война. 

Стоковите пари и монетите (златни и сребърни) са имали сво-
ята собствена субстанционна стойност, а банкнотите – представи-
телна. Ето защо те могат да се квалифицират като същински пари 
за разлика от сурогатите им под формата на книжни и кредитни 
пари. 

Книжните пари са обусловени от бюджетния дефицит, изра-
зяват емисия за финансирането му и автоматично провокират инф-
лация. 

Кредитните пари са породени от търговския кредит и депо-
зитно-кредитната операция на търговските банки. Нещо повече до-
ри – в условията на емисия на пари без своя собствена стойност 
цялата емисия на емисионната банка би могла да се третира като 
кредитна, доколкото парите, които получават индивидите и стопанс-
ките субекти, са декретни (силови) пари без собствена стойност. 
Те придобиват покупателна сила („стойност“) в процеса на използ-
ването им, т.е. при разходването и инвестирането им. Тази 
„стойност“, респективно покупателна сила, се обуславя от съотно-
шението между количеството на парите, от една страна, и количес-
твото на стоките, които те следва да реализират, от друга страна, по 
формулата P = M . V / T. 
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С трансформирането на същинските пари в парични сурогати 
не спира еволюцията на парите. Тя продължава чрез появата и при-
ложението на нови техни форми или инструменти – менителница, 
чекове, банкови преводи, които получават широко развитие и при-
ложение. 

Последните десетилетия на ХХ век възникнаха нови парично-
платежни инструменти, представлявани от разплащателни (дебит-
ни и кредитни) карти, включително т.нар. смарт-карти. Вече все 
по-често се чува и пише за виртуални или електронни пари, нари-
чани още интернет пари и он лайн пари. 

Тази динамична еволюция на парите, които някои квалифици-
рат като парична революция, се свързват с две групи причини, а 
именно: 

– демонетизацията на златото, която през 1971 г. стана окон-
чателна; 

– бурното развитие на информационно-комуникационните тех-
нологии и интернет мрежата. 

Важна роля в тази посока играят и глобализационните про-
цеси, които най-активно протичат именно в парично-финансовата 
сфера. 

Разбира се, т.нар. „парична революция“ намира своето изра-
жение и проявление още и в други явления и процеси, характерни 
за паричната (валутната) сфера през последните десетилетия, а 
именно: 

– отказът на няколко десетки страни от своите национални ва-
лути и приемане и прилагане в своите (вътрешни) разчети валутите 
на силни държави; 

– отказът на 12-те (засега) европейски държави от своите на-
ционални валути и възприемане и прилагане на единна европейска 
валута – евро. 

С други думи оформя се тенденция към ограничаване на броя 
на функциониращите в света валути. Предвижда се, че този процес 
ще продължи до „оцеляването“ и приложението на няколко валути, 
а в по-далечна перспектива ще се стигне до една-единствена све-
товна валута. По такъв начин се предрича „смъртта“ на нацио-
налните и регионални валути, а заедно с тях и на националните и 
регионални емисионни банки. Дори се счита, че тяхната емисионна 
функция и роля още сега би могла да се поеме от частните банки, 
които ще емитират частни пари, чиято покупателна сила ще се под-
държа на конкурентна основа. Почти всички автори предричат или 
предсказват още по-бурното развитие на електронните (виртуални-
те) пари, които ще останат единственият вид пари в бъдеще. 

От казаното е очевидно, че революцията в монетната об-
ласт е в пълен ход. Смятаме обаче, че тя не е изолирано явле-
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ние, а по-скоро е синтетично парично-финансово изражение на 
всеобщата глобална революция. 

Накрая бихме искали да кажем, че е налице „парична револю-
ция“, доколкото според Дж. Тобин (днес) „само парите имат значе-
ние“. Казаното може да се приеме, че днес имат значение главно 
материалните ценности, а духовните са подкопани от парите. Ако се 
приеме максимата на някои съвременни пазарни фундаменталисти, 
че „всичко е бизнес, а бизнесът е война“, то е очевидно, че светът е 
във война, в която главното оръжие са парите... За съжаление, като 
правило парите са оръжие на материалното срещу духовното, за-
щото, както е казал Хр. Колумб, ако имаш злато (т.е. пари), можеш 
да осигуриш място за грешната си душа в рая. А „нямаш ли парици, 
ти си просто диване и си още какво ли не“, както е казал поетът. 

Дилемата си остава – парите средство ли са, или цел, която 
оправдава средствата за постигането ù, и как те да служат само на 
доброто, но не и на злото? 
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ПОЛИТИЧЕСКИТЕ МИТОВЕ НА БЪЛГАРСКИЯ ПРЕХОД 

 
доц. д-р Георги Манолов 

 
 
Завършил ли е българският преход? На този въпрос веро-

ятно биха могли да се дадат поне няколко отговора. 
Досегашната петнадесетгодишна трансформация в Бълга-

рия обаче показа, че много фундаментални проблеми у нас не са 
осъзнати и разработени до този момент независимо от деклари-
раните приоритети за членство в Европейския съюз (ЕС) и Се-
верноатлантическия алианс (НАТО). Тук не помогнаха нито сказ-
ките за „модерните леви“ политически субекти, нито революци-
онните напъни за властта с „десни проекти“, а още по-малко – 
скрупульозните съвети на западните експерти. По стара тради-
ция новопоявилите се политически елити отново започнаха да 
формират „демократични“ митове (и идеологеми), без да отчитат 
разумно както мащабите и сложността на самия преход, така и 
политико-стратегическото място, което България заема на Бал-
каните. На тези нови политически митове и до ден днешен не им 
се обръща сериозно внимание, макар че те нанасят огромни ще-
ти върху масовото обществено съзнание, изграждайки съвърше-
но илюзорни представи за миналото и настоящето. В този сми-
съл повечето писания по тази тема тълкуват политическата ми-
тология на прехода повърхностно, идеологизирано и популистки, 
забравяйки факта, че в политиката едно от най-важните неща 
е да се различават митовете от реалността. 

 
1. Същностна характеристика на тоталитаризма 
 
Преди да пристъпим към изясняването на същността и исто-

рическото развитие на тоталитаризма1, още в началото се налага 
да направим две предварителни методологически уточнения. 

Първото уточнение е насочено към конкретизирането на 
различните гледни точки, от които се анализира тоталитарното 
общество и неговите форми на проявление (фашизъм и сталини-
зъм) в социалната практика. В този смисъл тоталитаризмът ще 

                                            
1 Тук и по-нататък термините „тоталитаризъм“ и „тоталитарно общество“ се използват 
като синоними. 
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бъде разгледан като политически режим за господство и уп-
равление на държавата и обществото. 

Второто уточнение се отнася до разнообразните научни 
подходи, които се използват за изследването на тоталитарните 
политически феномени. В повечето случаи – в многобройните 
публикации – основните теоретични акценти на отделните подхо-
ди падат главно върху характерните белези (атрибути, черти, осо-
бености) на един или друг тоталитарен политически режим. Без да 
подценяваме този научен подход, смеем да твърдим, че само с 
него едва ли би могло да се даде по-задълбочена и по-цялостна 
представа за иманентната природа на тоталитарните явления и 
на процесите, свързани с тях. Това – едно. Друго – при използва-
нето на този подход обикновено се смесват две различни неща: 
самите характерни черти на явлението и същността на това явле-
ние. И трето – вплетени едно в друго, същността на явлението и 
характерните черти нерядко размиват собствените си граници, 
което не позволява да се разкрие по-точно и по-детайлно съдър-
жателната характеристика на изследвания феномен. 

Изхождайки от това принципно съображение, подхо-
дът, който ще използваме тук, се опира на два ключови ме-
тодологически момента: първият е разкриването и проник-
ването в същността на явлението „тоталитаризъм“; и вто-
рият – извеждането на структурата и елементите (на тази 
структури) на тоталитарното общество като най-важни и от-
личителни белези на същото това общество. 

Тоталитаризмът2 като понятие датира от началото на 20-те 
години в Италия, когато тогавашната официална опозиция (на 
фашизма) използва понятието, за да окачестви намесата на из-
пълнителната власт в цялостния обществен живот на страната. 
Постепенно това понятие се разпростира върху сталинизма в 
Русия и окончателно се легитимира през 30-те години след поя-
вата на националсоциализма в Германия и Франкисткия режим в 
Испания3. 

Почти по същото време възникват и началните изследва-
ния за тоталитаризма на италианските политици и историци 
Франческо Нити, Филипо Турати и Луиджи Стурдзо. В тези изс-
ледвания се намират и първите опити за сравнителни характе-

                                            
2 Терминът произлиза от латинската дума „тоталитарен“ (общ, общо). Нейният етимоло-
гичен корен е „toto“ (цял), а буквалната семантика на този термин означава „всеобщ“, 
„всеобемащ“, „цялостен“. 
3 Анализът и характеристиката на тоталитаризма тук и в следващите страници се опира 
на двете класически негови форми: крайнолявата (болшевишката, ленинската, сталинис-
тката) в бившия СССР и крайнодясната (нацистката, фашистката) в Хитлерова Германия. 
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ристики на двата типа политически режими (фашисткия и стали-
нисткия), без обаче точно да се диференцират същността и сми-
сълът на понятието „тоталитаризъм“. 

Като една по-сериозна, макар и първоначална стъпка в ево-
люцията на тоталитарната теория, може да се определи прове-
дената през 1939 г. в САЩ научна конференция, посветена на 
тази теория. Преди всичко нейната значимост се заключава в 
две неща: най-напред – в разграничителните анализи на катего-
риите „авторитаризъм“ и „тоталитаризъм“; и после – в система-
тизираните обобщения (за първи път) на най-важните белези, 
разкриващи характера на тоталитарните форми и методи на гос-
подство4. В този период – до края на Втората световна война, 
един от първите крупни изследователи на фашисткия тоталита-
ризъм – Франц Нойман, доразвива решително теорията в труда 
си „Бехемот. Структура и практика на националсоциализма“, с 
което в общи линии приключва и първият етап в еволюцията 
на теорията за тоталитаризма. Най-отличителната особеност 
на етапа е обстоятелството, че почти всички научни дирения са 
концентрирани върху спецификата на тоталитарната фашистка 
държава, докато на сталинския социализъм е отделено срав-
нително по-малко внимание. 

Както е известно, класическата теория (и концепция) за 
тоталитаризма се „ражда“ през 50-те години на настоящия 
век, а нейни основатели са американските политолози Хана 
Аренд, Карл Фридрих и Збигнев Бжежински. Но преди да раз-
гледаме тази концепция, се налага да направим едно кратко ло-
гическо отклонение. 

Още през 1835 г. Алексис дьо Токвил в забележителния си 
труд „Демокрацията в Америка“ с удивителна научна точност 
предсказва бъдещата тоталитарна същност на обществото на ХХ 
век. И въпреки че не използва пряко термина „тоталитаризъм“, 
той поразително ясно е успял да определи този тип социално 
устройство (тоталитарното), отбелязвайки, че думите „деспоти-
зъм“ и „тирания“ са неприложими за характеризирането на това 
общество. 

„Първото, което привлича вниманието – пише Токвил, – 
е неизброимото множество хора, всичките равни и еднакви, 
неспирно преследващи дребните и нищожни удоволствия, с кои-
то да запълнят съществуването си. Всеки от тях живее свой жи-
вот и е чужд на съдбата на всички останали... 

                                            
4 Вж. Йорданова, М. Съвременни политически системи. С.: Стопанство, 1991, с. 28–29. 
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Над тези човешки същества стои една необятна нас-
тойническа власт, която изцяло е поела върху себе си задово-
ляването на нуждите им и опеката над съдбата им. Тази власт е 
абсолютна, всепроникваща, неизменна, грижовна и умере-
на..., тя се стреми да държи човешките същества в състояние на 
вечно детство: тя няма нищо против хората да са весели и до-
волни, при условие че не мислят за нищо друго. Такава власт 
охотно полага усилия за тяхното щастие, но държи да бъде 
единственият творец и единственият съдник на това щастие... 

След като успешно е уловила всеки член на обществото в 
могъщата си хватка и го е моделирала според желанието си, 
върховната власт слага ръка на цялото общество. Тя го обх-
ваща в мрежа от дребни сложни правила, подробни и еднообраз-
ни, през които не могат да пробият и най-оригиналните умове, и 
най-енергичните личности, за да се издигнат над тълпата. Човеш-
ката воля не е прекършена, а размекната, превита и подчине-
на; тази власт рядко принуждава хората да действат, но неп-
рекъснато възпира действията им. Такава власт не унищожа-
ва, а осуетява съществуването; тя мачка, омаломощава, за-
душава и затъпява народа, докато всяка нация не се превър-
не в стадо покорни и работливи животни, чийто пастир е са-
мата власт. Този вид умерено, мирно, кротко робство дори 
може да се настани под крилото на народовластието“5 – за-
вършва анализа си Ал. дьо Токвил (подчертаното е мое – Г. М.). 

Тези проницателни мисли на Ал. дьо Токвил не само че до 
голяма степен определят природата на тоталитаризма, но и на-
сочват класическите изследователи (на тоталитаризма) през ХХ 
век към неговия изконен генетичен първообраз. 

И наистина във фундаменталния си труд „Произход на то-
талитаризма“ (1951 г.) Х. Аренд извлича корените на това явле-
ние от процеса на развитие на европейската цивилизация, и по-
конкретно още през ХVII и ХVIII век. Първичната предпоставка и 
най-широката основа за възникването на тоталитаризма спо-
ред нея са масовите обществени движения, базирани върху 
определен исторически контекст и специфична социалнопсихо-
логическа мотивация. Въз основа на тази нейна теза могат да се 
формулират и най-важните характеристики на тоталитарното 
общество, направени от Х. Аренд. 

Първата характеристика е за същността на тоталитар-
ните движения, които (освен че са фундамент на тоталитариз-
ма) се формират и създават там, където има огромни маси хора, 
                                            
5 Токвиль, А. Демократия в Америке. М.: Прогресс, 1992, 496–497. 
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стремящи се към политическа организираност. Към състава на 
тези движения Х. Аренд причислява редица масови организации, 
състоящи се от атомизирани и изолирани индивиди, чийто белег 
(в сравнение с всички останали партии и движения) е безуслов-
ната и неизменна преданост на всеки един член поотделно6. 
Според Х. Аренд причините за това се крият в постепенния залез 
на класовото общество, поради което „тълпата“ е принудена да 
сключи временен съюз с политическия елит, като на тази основа 
се формира един тотален деспотизъм в обществото. Следова-
телно тоталитарният режим намира своята най-широка подкрепа 
и опора сред населението. 

Във втората характеристика главно място е отделено на 
тоталитарното господство, което (за разлика от тоталитарните 
движения) е немислимо, ако не срине цялата обществена сфера 
на живота, т.е., ако не смаже едновременно и политическите спо-
собности, и индивидуалния личен живот на хората. Това гос-
подство се основава на презумпцията, че човек изобщо не при-
надлежи към този свят и всъщност представлява един от най-
крайните и отчайващи опити за потискане на обществото и хора-
та в човешката история досега7. 

В третата характеристика на тоталитаризма на Х. Аренд 
се разглежда подробно начинът на функциониране на самата 
тоталитарна държава. При него се открояват два ключови лос-
та на управление: първият е антидемократичният характер на 
властта, която е резултат от естеството на тоталитарните ре-
жими, където „...е залегнало изискването за неограничена 
власт“; и вторият представлява т.нар. „двойна власт“8 на 
партия и държава като неизбежен атрибут на еднопартийния 
монопол и в ущърб (и за сметка) на правовата държава. 

И в четвъртата характеристика, направена от Х. Аренд, 
особено внимание е отделено на някои политически механизми 
като тоталитарната идеология, тоталитарната пропаганда, 
тоталитарния терор и т.н., с помощта на които се установява 
тотално господство и върху индивида, и върху държавата, и върху 
гражданското общество, т.е. върху цялото социално пространство. 

Достойнствата на сравнителния анализ на фашизма и 
сталинизма, извършен от Х. Аренд, са много, но, ако трябва 
да посочим най-същественото от тях, според нас това е 
проблемът за властта, за тоталитарното господство и за ме-

                                            
6 Вж. Аренд, Х. Тоталитаризмът. С.: Панорама, 1993, с. 25; 44. 
7 Вж. Пак там, с. 234. 
8 Пак там, с. 207; 395. 
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ханизмите на тяхното функциониране като ключови транс-
мисии за установяването и налагането на всеки един тотали-
тарен политически режим. 

В разработването на въпроса за същността на тоталитариз-
ма сериозен научен принос имат известните американски учени К. 
Фридрих и Зб. Бжежински. В техния реномиран труд „Тотали-
тарната диктатура и автокрацията“ (1956 г.) двамата политолози 
твърдят, (че тоталитаризмът представлява една „тоталитарна 
диктатура, която е организирана в система за господство и е 
предназначена да осъществи определени тоталитарни за-
мисли в съвременните политически и технически условия 
като един нов тип автокрация“9 (подчертаното е мое – Г. М.). На 
тази база те дефинират и признаците на тоталитарните режими, 
които авторите наричат „тоталитарен синдром“ и които са валидни 
за всички тоталитарни общества. 

Така или иначе обаче въпросът за същностната определе-
ност на тоталитаризма като понятие, независимо от многоб-
ройните публикации, все още си остава неизяснен докрай. 

Всичко това налага да се постави и изясни един важен 
проблем, а именно проблемът за критерия (критериите), с ко-
ито би могъл да се определи и аргументира феноменът „тота-
литаризъм“ и неговите проявления в социалната практика. 

Политическата наука не е единна относно този важен за 
теорията проблем. Най-често като такъв критерий се приемат 
взаимно противопоставящи се и взети сами за себе си понятия: 
неплуралистична–плуралистична система, диктатура–демокра-
ция (в политиката); планово–пазарно стопанство (в икономиката); 
нелиберални–либерални идеологии (в духовната сфера); единс-
тво на властите–разделение на властите (в държавно-правната 
сфера); цензура–свобода на словото (в публичните отношения) и 
т.н. Към това следва да се прибави и частнонаучният подход на 
различни представители на социалните науки – социолози, ико-
номисти, историци и др., които в повечето случаи (когато изс-
ледват тоталитаризма) абсолютизират само един от посочените 
по-горе критерии и по такъв начин, освен че разкъсват връзката 
между отделните обществени сфери, не става ясно дали може 
да се приложи единен критерий за същността на тоталитаризма 
като особено специфичен социален феномен. Но проблемът за 
изясняването на критерия за тоталитаризма не опира само до 
неговото определяне, както и единствено до разграничаване на 
категориите „авторитаризъм“ и „тоталитаризъм“. Напротив – ста-
                                            
9 Цит. по: Тоталитаризм: что это такое? Часть 2. М., 1993, с. 85. 
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ва въпрос за нещо много по-съществено: дали една политическа 
система е демократична, или недемократична, а оттук – за ес-
тественото развитие на правовата държава и на гражданското 
общество. Или, иначе казано, – до начините за цивилизованото 
упражняване на властта в държавата и в обществото. 

Изхождайки от казаното дотук, за основен критерий при 
дефинирането на тоталитаризма би могъл да се приеме кри-
терият „власт“. Защото този критерий е интегрален и това 
негово свойство пронизва (и е приложимо във) всички со-
циални сфери, системи, структури, звена, механизми, еле-
менти, части и т.н., в т.ч. личния и семейния живот на хората. 
Това становище може да се подкрепи с три теоретико-
методологически основания: 

Първото основание за използване на критерия „власт“ 
(при дефиниране на тоталитаризма) се опира на концепцията 
на Макс Вебер за властта, разбирана, от една страна, като 
тип господство, командно отношение, подчинение и въз-
можност за налагане на собствена воля (от властния субект) 
върху поведението на други хора (в най-различни форми), и 
от друга, като господство на лична командна власт и на ко-
мандна власт на апарата за принуда, дотолкова, доколкото 
всяко господство е свързано с управлението10. Тоест власт-
та, разбирана като система от отношения на надмощие, господс-
тво и подчинение с основни компоненти: власт воля, власт авто-
ритет и власт управление11. 

Второто основание, за да приемем този интегрален кри-
терий (властта), е отношението на тоталитарните режими към 
властта в няколко аспекти: като стремеж за участие във 
властта (и пътища за нейното завземане); като фактическо 
участие във властта и нейните структури на всички управ-
ленски равнища; като мащаби, обхват (размер) на властта; 
като упражняване (използване) на властта; и като резултати 
(частични и крайни) от взетите властни решения за развитие 
на обществото. 

И третото основание е, че с приложението на критерия 
„власт“ става възможно обяснението на: първо, историко-
генетическите корени и причини за възникването на един 
или друг тоталитарен феномен; второ, дълбоката същност 
на явлението; трето, конкретното проявление на тоталита-

                                            
10 Вж. Вебер, Макс. Социология на господството. Социология на религията. С.: Св. Кл. 
Охридски, 1992, с. 111; 113; 115. 
11 Вж. Горанов, Г. Политика и общество. С.: Св. Кл. Охридски, 1990, с. 25–26. 
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ризма (в една или в група страни); четвърто, структуриране-
то на моделите (и на техните елементи); и пето, с подобен 
подход (намирането на критерии) може по-добре да се схва-
не и разбере връзката и взаимодействието между елементи-
те в дадена социална система. 

От тази гледна точка властта е ядрото на тоталитарните 
политически режими. Тя (властта) едновременно е и цел, и 
средство: цел е преди завземането, средство – след това. Или 
с други думи за тоталитарните режими властта е ключовата ниш-
ка, с помощта на която се обезличава (в началото) и смазва (впос-
ледствие) демократичната политическа система и нейните основ-
ни елементи: държавата и институциите на държавната власт; 
политическите партии (с изключение на господстващата); общест-
вените организации и движения и т.н. Ето защо властта може да 
се приеме като един интегрален и най-важен критерий, когато оп-
ределяме същността на тоталитаризма като социално явление. 

Известно е, че властта като социален феномен пряко е 
свързана с управлението на държавата и обществото. Това 
свойство (на властта) ù дава възможност чрез съответните влас-
тни институции да подготвя, да взема и да контролира едни или 
други политически решения, които са еманация на интересите на 
определени социални общности, групи и индивиди. По този начин 
в зоната на властта (и властните отношения) се създава една 
специфична двояка зависимост: от една страна, това са отноше-
нията между политическите субекти и обекти (управляващи–упра-
влявани); а от друга, тази част от социалната общност (група, 
класа, индивиди), която разполага и контролира властните средс-
тва и ресурси, налага волята си над останалата част от общест-
вото, независимо дали тази воля се приема, или не. На базата на 
това научно схващане за властта ще се опитаме да определим и 
някои от най-съществените компоненти на тоталитарната 
власт като специфичен тип социална власт, а именно: 

а) тоталитарната власт представлява свръхцентрализи-
рана политическа власт, която се състои от един върховен цен-
тър, една управляваща партия и един „изключителен“ водач; 

б) тоталитарната власт е абсолютна, всепроникваща, 
неизменна и „незаменима“ власт и като такава е дълбоко ан-
тидемократична и антихуманна както по дълбоката същност, така 
и по своето съдържание; 

в) тоталитарната власт е псевдоинституционална 
власт, тъй като държавата и институциите функционират напъл-
но формално и по същество са придатъци на върховния едноме-
рен субект в лицето на „партийната държава“. Тоест налице е 
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обратнопропорционална концентрация на властта: само и единс-
твено във и на върха за сметка на нейното дифузно разпределе-
ние между държавните институции съобразно с техните юриди-
чески прерогативи; 

г) тоталитарната власт органически съдържа в себе си и е 
един специфичен вид власт – партийна власт, дотолкова, до-
колкото корените на плурализма са ликвидирани, а с това е уза-
конено (в повечето случаи) и фактическото господство на единс-
твената управляваща партия. В този смисъл партийната власт е 
сърцевината на всяка тоталитарна политическа власт; 

д) тоталитарната власт е господстваща пирамидална 
власт с абсолютни и неограничени размери, защото властовият 
механизъм е свръхцентрализиран, а партийно-политическият 
елит е съсредоточил в ръцете си всички възможни властови ре-
сурси на държавата и обществото; 

е) тоталитарната власт се проявява като особена аксио-
матично-принудителна власт. При нея ирационалната (и нео-
боснована) принуда е единственото средство за налагане на во-
лята на управляващите политически субекти. Или, властта при 
тоталитаризма до такава степен атрофира, че постепенно се 
превръща във власт принуда (без убеждаване), във власт гос-
подство (без съгласие), във власт насилие (без диалог) и във 
власт манипулация (без влияние); 

ж) тоталитарната власт е харизматична диктаторска 
власт, понеже самият тоталитарен режим и партийно-политичес-
ката олигархия не могат да съществуват, без да признават (и 
поддържат) „изключителните права“ на едноличния вожд и него-
вите силови методи на въздействие върху обществото; 

з) и най-сетне, тоталитарната власт може да се опреде-
ли и като тотална власт, защото иманентно акумулира (и „пог-
лъща“) негативното от почти всички познати исторически форми 
на уродлива политическа власт: диктаторските, автократичните, 
авторитарните, деспотичните, тираничните, култовите и т.н., т.е. 
това е неограничена от никакви закони власт. В този смисъл то-
талитарното управление значително се отличава от различните 
видове авторитарни диктатури и деспотични режими, тъй като 
„тоталното господство е единствената форма на управление, с 
която е невъзможно съвместно съществуване“ (Х. Аренд). 

Въз основа на тези съдържателни страни на тоталитарната 
политическа власт е възможно да се направи изводът, че: пър-
во, в тоталитарното общество властта е всепроникваща и 
необятна независимо от нейната степен на използваемост и 
приложимост (при нацизма и сталинизма); второ, тоталитар-
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ната власт е такава власт, в която основно и изключително 
място заема партийната власт (и формираната нова полити-
ческа класа) като носеща конструкция на тоталитаризма въ-
обще; и трето, тоталитарната власт е власт антиценност най-
малкото поради факта, че съществуващите отношения на 
господство и подчинение между политическите субекти и 
обекти изцяло се използват (и принадлежат) от тоталитар-
ния политически елит. Такава е в най-общи линии според 
нас социалната философия на властта в тоталитарните по-
литически системи. 

В смисъла на казаното по-горе тоталитаризмът може да се 
определи като такъв режим на господство и управление, при кой-
то властта е абсолютизирана до крайност (до абсурдност), със-
редоточена е само в един политически субект (вожд, върхушка, 
олигархия, партия) и с помощта на диктаторски (и централизира-
но-принудителни) методи той (режимът) подчинява на своите 
цели човешките индивиди, правовата държава и гражданското 
общество. 

Колкото и да е важно изведеното определение за същност-
та на тоталитаризма, с него далеч не се изчерпва характеристи-
ката на този исторически феномен. От това логически следва, че 
след „разгадаването“ на същността на тоталитарното общество 
трябва да се придвижим и по-нататък – към разкриване на него-
вата обща характеристика и типология. Това се налага от обсто-
ятелството, че не е възможно да вникнем в логиката на един или 
друг феномен (процес и т.н.), без да сме определили неговите 
главни характерни черти и признаци. 

За да изясним обаче по-цялостно въпроса за общата ха-
рактеристика на тоталитаризма, най-напред ще извършим един 
систематичен преглед на различните виждания за основните 
белези (характерните черти) на тоталитарните общества в 
следния историкохронологичен ред. 

Първото виждане по тази проблематика е изразено от 
Франц Боркенау в монографията му „Тоталитарният враг“ (1939 
г.). В нея е застъпено становището, че сходството между нациз-
ма и сталинизма е повече от видно, защото и двете (обществени) 
системи се състоят от един вожд и една партия, които не търпят 
никаква политическа конкуренция и следователно представляват 
„тоталитарни режими“12. По същество становището на Ф. Борке-
нау е начало на развитието на класическата теория за тоталита-
ризма макар и в зачатъчен вид (без авторът да афишира това). 
                                            
12 Вж. Цит. съч. Тоталитаризм… Часть 1. с. 8. 
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Интригуващо е и становището на Х. Аренд, което посочва 
две еднотипни черти на тоталитарните държави: произвол на 
неограничената власт (насочена в интерес на властника и срещу 
интересите на управляваните); и страхът като предопределящ 
принцип на всяко действие – страх у властника от народа и у на-
рода от властника13. В това схващане на Х. Аренд акцентът е 
насочен към господството като фундамент на държавите от то-
талитарен тип. 

Американският политолог Карл Дойч през 1954 г. разгра-
ничава три основни признака на тоталитаризма: единно ръко-
водство, ефективна изпълнителна власт и мобилизация на маси-
те от държавата14. За отбелязване тук е фактът, че Дойч не 
формулира принципа на еднопартийността. 

В свой доклад под наслов „Уникалният характер на тота-
литарното общество“ К. Фридрих прави опит за нова система-
тизация (след първата през 1939 г.) на най-характерните белези 
на тоталитаризма (на фашизма и сталинизма), които са сведени 
до пет фактора: 

1 – официална задължителна идеология, обхващаща всич-
ки жизненоважни аспекти на човешкото съществуване, насочени 
към идеално крайно състояние на човечеството; 

2 – единствена, строго и йерархично организирана масова 
партия, оглавявана като правило от един вожда и стояща над 
държавната бюрокрация или преплитаща се с нея; 

3 – почти пълен контрол на партията и бюрокрацията над 
въоръжените сили във военно време; 

4 – почти пълен контрол над средствата за масова комуни-
кация; и 

5 – система на тероризиращ полицейски контрол15 с изпол-
зване на физическо и психологическо въздействие. 

По въпроса за характерните черти на тоталитарните режи-
ми най-популярното становище е изложено в труда на К. 
Фридрих и Зб. Бжежински „Тоталитарната диктатура и ав-
токрацията“ (1956 г.). В това класическо произведение към схе-
мата на К. Фридрих за тоталитарните (отличителни) черти от пет 
признака е добавен и още един, шести, – централизирано ръко-
водство на цялата икономика и стопанство16. С това в общи ли-

                                            
13 Вж. Аренд, Х. Цит. съч., с. 214. 
14 Вж. Цит. съч. Тоталитаризм. Часть 1. с. 9. 
15 Вж. Пак там, Часть 2, с. 95. 
16 Вж. Friedrich, C. J., Z. K. Brzezinski. Totalitarian dictatorship and autocrati. Cambridge 
(Mass), 1956, р. 9–10. 
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нии завършва и първата концептуална систематизация на тота-
литаризма като теория и практика през ХХ в. 

Към тези становища ще добавим и едно последно, форму-
лирано от Михаил Восленски, който смята, че типичните белези 
на тоталитаризма общо са осем: 

1. нова класа – номенклатурна и монополна; 
2. нов тип партия; 
3. политическа полиция, терор, милитаризация; 
4. тотален контрол и месианска идеология, изместваща до-

ри религията; 
5. тотална цензура, контролираща целия културен живот (и 

морала); 
6. тотална секретност; 
7. изключителна роля на пропагандата; 
8. ксенофобия, националистически шовинизъм и държавен 

антисемитизъм17. Восленски е категоричен, чеq когато тези еле-
менти действат едновременно (и заедно), то само тогава те да-
ват изчерпателна характеристика на режима. 

Обобщено казано, такова е състоянието на нещата относно 
най-съдържателните опити в теорията да се обосноват приори-
тетните сфери на тоталитаризма и неговите характерни призна-
ци. Какви са изводите, които произтичат от това? 

Най-накрая следва да се подчертае, че във всички предс-
тавени концепции (виждания) за признаците на тоталитарните 
режими са налице няколко общи и еднакви черти (елементи), 
валидни и за фашисткия, и за сталинския пит тоталитаризъм, а 
именно: монополна партия (политически монизъм) с един 
вожд (политически лидер); една-единствена идеология (иде-
ологически монизъм); всеобхватен обществен контрол и 
свръхцентрализирани социални структури; и обществен те-
рор в най-разнообразни форми. Второ, независимо от вер-
ността (и валидността) на общите характерни черти на тоталита-
ризма (посочени по-горе) техните автори не са диференцирали 
по-конкретно кои от тези черти функционират само като от-
делни елементи, явяващи се едновременно и елементи, и 
средства, и които се проявяват само като средства или 
форми на тоталитарната система. Тоест как признаците на 
тоталитарното общество действат през периода на неговото 
съществуване – постоянно, временно, на приливи и отливи 

                                            
17 Тези възгледи на Восленски (както и някои други) подробно са разгледани в моята 
монография „Сталинизмът като модел на тоталитарно общество“ (Пловдив, 1995, с. 8; 
58–61). 
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и т.н. Или по друг начин казано, дали белезите на тоталита-
ризма имат закономерен характер, или не. Трето, отличават 
се такива белези, които са общи, но имат специфично прояв-
ление в различните тоталитарни страни и държави. Това се 
отнася до общата черта – идеология, където например използ-
ването в практиката на един неин нюанс – расизма и ан-
тисемитизма, в нацистка Германия и в Сталинския Съветски съ-
юз е доста различно по степен на приложимост. Четвърто, в ня-
кои от становищата за основните признаци на тоталитаризма се 
среща повторяемост на едни и същи характерни черти. Пето, 
това е непрецизността на някои общи характерни черти, от-
несени и към двата типа тоталитаризъм – фашисткия и ста-
линския, като например на шестия елемент от схемата на К. 
Фридрих и Зб. Бжежински – централното ръководство на иконо-
миката и стопанството, защото би трябвало да се доуточни, че 
става дума за свръхцентрализация, а не за централизация. И на 
последно място трябва да се отбележи механичното пренасяне 
на общи тоталитарни признаци от един модел към друг, без 
да се отчитат особеностите на тоталитарната система, към 
която се пренасят. Такъв е случаят с формулираната от М. 
Восленски обща характерна черта – нова класа (номенклатурна), 
която е причислена и към западния и към източния тоталитари-
зъм! В действителност новата номенклатурна класа е един от 
най-отличителните белези на западния, а преди всичко и най-
вече на сталинския тип тоталитаризъм, макар че и при фашист-
кия тоталитаризъм се формира нова политическа класа, която 
обаче е много по-различна от тази при сталинизма. 

След края на Втората световна война, както е добре извес-
тно, сталинският модел на социализма послужи като базов обра-
зец за подражание и беше наложен в почти всички „социалисти-
чески страни“, включително и в България. В рамките на този мо-
дел водещо значение в държавно-общественото устройство имат 
(и заемат) елементите от политическо естество, т.е. елемен-
тите, които най-пряко са свързани с властта и институциите 
на държавата. По степен на важност тези политически елементи 
в модела на сталинизма биха могли да се изведат и класифици-
рат в следния ред: 

– тотален партиен монизъм и идеологически монополизъм 
и свързаната с тях партократична система за реализация на 
властта; 

– номенклатурен оборот на кадрите като основен властен 
механизъм за ротация на управленския състав; 
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– партийно-държавен апарат за управление, функциониращ 
като нова политическа (номенклатурна) класа, и култ към първия 
водач на партията и държавата; 

– репресивни тоталитарни органи за упражняване на терор 
и насилие във всички структури на обществената система; 

– правнорегламентирани и нерегламентирани привилегии в 
политическите структури на обществото; 

– феноменът „взаимни връзки и услуги“, широковтъкан в 
социалните пори на „социализма“, и особено в неговата полити-
ческа система; 

– еднопартийна и манипулирана пропаганда за формиране 
на политически митове и утопии относно миналото, настоящето и 
бъдещето. 

Изведените елементи на сталинската политическа сис-
тема могат да се интерпретират от различни гледища, но опре-
делящото за тях е това, че всички те, взети и като единно цяло, и 
като самостоятелни звена, не могат да функционират (и не 
функционират) отделно или независимо от цялостния меха-
низъм на властта. Напротив – тяхната най-дълбока и естестве-
на социалнополитическа среда е зоната на властта в тоталитар-
ната държава. Това е политическа аксиома за тоталитарните 
режими, включително и особено валидна за сталинския. В какво 
обаче се състои същността на тази политическа аксиома при 
сталинизма? 

В необятния и неограничен обхват на тоталитарната власт 
нито един от посочените елементи на политическата система 
на сталинизма не може да съществува (и да функционира) 
без специализираните механизми на партийната власт или 
без самата партокрация изобщо. В този смисъл една част от 
елементите на системата започват да функционират още с въз-
никването на сталинския тоталитарен режим (партийния монопо-
лизъм и привилегиите), а други формират своя цялостен облик 
постепенно в процеса на развитие на тоталитарната система, 
какъвто е например случаят с бюрократизма. 

Като реално и постоянно действащи елементи в структури-
те на властта и държавата при някои от политическите елементи 
на сталинската тоталитарна система се забелязва и една твърде 
характерна особеност (разлика): повечето от тези елементи 
се проявяват напълно открито в цялостната орбита на стали-
низма (партийната власт, монополизма и др.); докато други – 
новата класа, системата от връзки и пр., реално битуват в соци-
алния живот, но за сметка на това скрито и невидимо за об-
ществеността. 
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Изрично следва да се подчертае, че и седемте структуро-
определящи елемента на тоталитарната система в политическа-
та сфера на обществото се развиват най-цялостно и достигат 
своя кулминационен връх в епохата на сталинизма въобще. 

От същностната характеристика на тоталитарното общество 
като цяло и на сталинския модел в частност стана пределно ясно, 
че: първо, неговото неизбежно рухване (на сталинизма) предве-
щаваше един мъчителен и сложен преход към демокрация и па-
зарна икономика, който по много причини и в никакъв случай не 
биваше да се подценява; второ, в повечето бивши „соцстрани“, и 
особено в България, тотално се пренебрегнаха научните аспекти 
на този преход, което доведе до неговото решително забавяне във 
времето вследствие на безсмисленото му идеологизиране и поли-
тизиране; и трето, всичко това предпостави и провокира наново 
развитието на старите тоталитарни митове и утопии (за светлия 
комунизъм, за ликвидиране на различията между града и селото, 
между умствения и физическия труд и др.), като заедно с това се 
фабрикуваха и насадиха още по-нереалистични (посттоталитарни) 
митове и утопии, към чието разглеждане пристъпваме тук. 

 
2. Политическите митове на прехода 

 
Произходът и разпространението на политическите митове 

в съвременна България не са някакъв нов или изненадващ фе-
номен за нашето общество. Те почти винаги са били спътник на 
българските политически нрави от Освобождението до наши дни. 
Затова съществуването им в прехода далеч и далеч не е случай-
но, тъй като за тяхното възникване са способствали (и способст-
ват) много социално-исторически, политически и психологи-
чески причини, по-важните от които са: най-напред, дълбоко-
съхранените в утробата на българското общество реални остатъ-
ци от отминали и нецивилизовани епохи, каквито са проявяващи-
те се навсякъде и във всичко патерналистично-патриархално 
мислене и начин на живот (както сред обикновените хора, така 
и сред част от управляващия елит); на следващо място, това е 
култивираната и запазена от сталинисткия тоталитаризъм у 
нас редица други отломъци от предишни общества (частично 
робски, феодално-крепостнически) – общинният тип колективен 
живот (и съзнание), масовото използване на принудителния труд, 
богатата палитра от привилегии и т.н., които са естествената со-
циалнополитическа и психологическа среда, в която най-добре 
виреят различните политически митове; и последно, това са всич-
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ки онези разнообразни фактори и предпоставки, които в продъл-
жение на 15 години втълпяваха изключително големи очаква-
ния за радикална промяна в държавата, обществото и прос-
перитета на хората и които логично доведоха до избуяването на 
„преходната“ политическа митология, доколкото значителна част 
от тях въобще не се сбъдна. 

Посочените причини, и най-вече нереалистичните свръхо-
чаквания за бързо демократизиране на обществото по западен 
образец от само себе си подготвиха почвата за тоталното възп-
роизводство на нови политически митове, насочени към обозри-
мото позитивно бъдеще на страната. Ето защо важен пункт в 
теоретичните разбирания за политическите митове (когато ги 
интерпретираме) е да се разграничат първоначално две неща: 
същността на мита∗ въобще и на политическия мит – в частност, 
както и разликата между политическите митове, илюзии и утопии. 
Разбира се, разглеждането на отделните теории за мита∗∗ не 
влиза в рамките на настоящия труд, поради което тук ще предс-
тавим само някои от тях. 

Може би сред огромната численост дефиниции за мита на-
истина си струва да откроим две от най-отличителните, които да 
ни послужат като методологически ориентир в това изследване, 
както следва: според именития руски философ Ал. Лосев митът 
е диалектически необходима категория на съзнанието и битието, 
която е „символ на живота..., личностно битие или, по-точно 
казано, образ на личностното битие, личностна форма, лик 
на личността“15; докато за видния западен познавач на митоло-
гията Дж. Камбъл митовете, освен че са метафори на духовния 
потенциал на човека, вдъхващи живот на хората и на околния 
свят, притежават и два съвършено различни порядъка – митове, 
които свързват човека със собствената му природа и с външния 
свят, и такива митове, които са строго социални, защото свър-
зват човека с точно определено общество16, в което той живее. 

Следователно същността на мита представлява една твър-
де сложна структура, която наред със строголичностната има и 

                                            
∗ Мит (гр. mythos – предание) – древно народно предание за произхода на света, за 
чудновати явления, за богове и легендарни герои; легенда, сказание, предание за исто-
рическо събитие или природно явление; в преносен смисъл – измислица, приказка, басня 
(Вж. Речник на чуждите думи в българския език. С.: НИ, 1970, с. 460). 
∗∗ По въпроса за генезиса, същността и схващанията за мита съществува огромен обем 
литература, преди всичко свързана с имената на редица известни изследователи като 
Братя Грим, В. Вунд, А. Ланг, Е. Тейлор, К. Юнг, Бр. Малиновски, Ернст Касирер, Клов 
Леви-Строс, Ал. Лосев, Дж. Камбол и т.н. 
15 Лосев, Ал. Диалектика на мита. С.: Славика, 2003, с. 84. 
16 Вж. Камбол, Дж. Силата на мита. С.: Хемус, 2001, с. 45. 
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дълбокосоциална основа, без която абсолютно е невъзможно да 
се реализира връзката между индивида и обществото независи-
мо дали той (митът) се схваща в масовото обществено съзнание 
като символ, легенда, приказка, сказка, предание, или като нещо 
друго. Дори в някои отношения митът е средство за контролира-
не на човека, на масите, на социалните групи и пр., което въоб-
ще не е изолирана практика особено в разнообразието на поли-
тическата митология. 

В една от редките разработки по проблемите на политичес-
ките митове у нас българският учен Тр. Митев17 е направил спо-
лучлив опит за диференциация на няколко сродни, но и взаимно 
различаващи се понятия, каквито са: политическият мит – раз-
биран като увеличаване на авторитета на даден политически 
фактор с цел разширяване на възможностите му в политиката за 
контролиране на по-големи терени в сферата на социалното уп-
равление, защото агресивно се обслужват само един вид общес-
твени интереси (това става на две главни равнища – на „микро-
равнище“, т.е. когато се поразява съзнанието на отделния човек, 
и на „макроравнище“, или тогава, когато политическият мит вли-
яе върху позициите на големи човешки общности); политичес-
ката илюзия – схващана като неправилна представа, наложена 
на човека от мита, с която практически започва едно фантазира-
но възприемане на политиката в ущърб на нормалното полити-
ческо мислене (тук има две главни особености – едната е, че тя 
се възприема доброволно от членовете на обществото, а другата 
е, че има сравнително кратък живот); и политическата утопия – 
интерпретирана като цялостна система от напълно деформиран 
вид политическо мислене, която притежава завършен концептуа-
лен характер за устройството на обществото, и като такова (осо-
бено ако се разпространява) придобива псевдополитически, не-
реалистични и необективни обществени измерения. 

Току-що извършената кратка понятийна диференциация ни 
дава основание да изразим и нашето становище по този въпрос, 
според което политическият мит е творение на отделни ин-
дивиди или политически субекти, с което се преследва нала-
гане на едни социални ценности в масовото обществено 
съзнание за сметка на други с цел контролиране на големи 
групи хора за реализацията на определени (идеологически, 
политически, икономически, корпоративни или други) инте-
реси. Или, казано по друг начин, политическият мит е такова 

                                            
17 Вж. повече подробности за политическите митове, илюзии и утопии във: Митев, Тр. 
Основи на политическата наука (политология). С.: Знание, 2001, с. 24–25. 
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средство, което с помощта на манипулацията, пропагандата 
и псевдополитиката най-често идеологизира конкретни идеи 
и ценности, прикривайки истинската същност на една или 
друга политика, чиито крайни резултати обикновено са 
свързани с огромни разочарования за хората и обществото. 

В контекста на всичко казано дотук нека сега се опитаме да 
изведем и кодифицираме най-очебийните и фрапантни полити-
чески митове на българския преход, които толкова дълго време 
перманентно се „насаждат“ в масовото обществено съзнание от 
различни политически субекти и сили. 

1) Митът за „чудовищния социализъм“ и „чудодейния 
капитализъм“∗ 

Това е един от първите и „най-фантастични“ политически 
митове у нас, който (зародил се в самото начало на прехода) с 
малки изключения и до ден днешен продължава необезпокоява-
но да се „шири“ в публичното обществено пространство. Негово-
то разпространение беше тотално масово и заразително, тъй 
като този мит идваше от недрата на отишлия си вече „социали-
зъм“ (и „комунизъм“), поради което и притегателната му сила 
беше магическа. 

В дълбоките „основи“ на настоящия мит изцяло се вграж-
даше принципът на противопоставянето, който специално в Бъл-
гария винаги имаше еднопосочно измерение – всичко, което се 
наричаше „социализъм“, беше ретроградно и очернено, а всичко, 
което носеше марката „капитализъм“, беше модерно и бляскаво. 
С други думи в масовото обществено съзнание манипулативно 
се втълпяваше митът за „чудовището социализъм“ и „чудото ка-
питализъм“, който (мит) до такава степен се опорочи, че даже се 
изроди в една класическа посттоталитарна догма (непризнаваща 
никакви истини и никакви обективни факти). 

Социално-историческите реалности обаче изискват да под-
чертаем, че в България нито „социализмът“ е бил толкова „че-
рен“ (1944–1989 г.), нито капитализмът е бил толкова силнораз-
вит (1878–1944 г.), както посттоталитарната митология се опитва 
да ги изкара. Красноречиво доказателство за това са съществу-
ващите възгледи и становища на различни български автори, 
които, тълкувайки социално-икономическото развитие на страна-
та (в следосвобожденския ù период), без каквато и да е „идеоло-
гическа натрапчивост“ потвърждават несъстоятелността на разг-

                                            
∗ Понятията „капитализъм“ и „социализъм“ подлежат на специален научен анализ, който 
не е предмет на това изследване. Затова тук ги използваме като придобили широка граж-
данственост. 
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леждания мит. Така например в редица свои публикации, и осо-
бено в блестящата си статия „Капитализмът в България“ (1931 
г.), либералният икономист Ст. Бочев аргументирано обосновава 
тезата си, че капиталистическото развитие у нас не само че не се 
е формирало по естествен път, но и в значителна степен е неже-
лано от целия български народ. Казано по-конкретно, „капита-
лизмът – пише авторът – е несимпатичен на българина“, до-
като „...в ония страни (развитите – б. м., Г. М.) поне в началото 
е бил считан като източник за общо благосъстояние и е имал 
най-енергична обществена и държавна закрила (...) а у нас е гле-
дан като неестествен придатък към стопанската структура на 
страната“18. Това е така, защото България винаги се е колебаела 
между напредничавата европейска цивилизация, създадена от 
индустриалното производство, от една страна, и колективистич-
ните и статичните теории, от друга, които под различна форма 
винаги са обещавали благосъстояние на хората. 

Съществено е да се отбележи, че в пространния си анализ 
на българския капитализъм икономистът Ст. Бочев много спо-
лучливо е уловил фундаменталните причини за неговото заба-
вено развитие. „Преди всичко – подчертава Бочев – нашата на-
родна психика е егалитарна: всички сме равни и равни тряб-
ва да си останем, та дори – в нищетата и мизерията. Ние не 
търпим видающи се личности – нито пълководци, нито дър-
жавници, нито общественици, нито дори поети и писатели. 
Всеки, който се прояви чрез дарованията си, веднага прив-
лича неприязнените погледи на всички: той бива свличан от 
общественото мнение надолу, нему се отричат дори очевидните 
заслуги и качества и само след смъртта му за ден-два ние можем 
да му позволим да остане на мястото, което си е извоювал... 
(подчертаното е мое – Г. М.). 

Тая психика си остава същата и към хората на капитала и 
капитализма, тя пренася своята враждебност към самата систе-
ма. Не че някой някога се е отказал от неговите блага, но друг да 
ги няма!“19. 

От тези забележителни размишления на Ст. Бочев може да 
се заключи, че в България капитализмът винаги е бил „циви-
лизационен проблем“ (Р. Аврамов) като следствие от острия 
дефицит на културен предприемачески капитализъм, в който об-
щественото благо и индивидуалната изгода вървят ръка за ръка 

                                            
18 Бочев, Ст. Капитализмът в България. С.: Българска наука и култура, 1998, с. 100; 102; 
253. 
19 Пак там, с. 103. 
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в името на национално отговорните намерения и потребности; и 
че каквито и доктринерски словеса за „високоразвития капитали-
зъм“ у нас (до „соцреволюцията“ през 1944 г.) да се говорят днес, 
то най-малкото би трябвало да се приемат резервирано поради 
простата причина, че не е било точно така... 

Макар и с обратен знак, по съвършено аналогичен начин се 
мито-логизира и т.нар. „чудовищен социализъм“, спрямо който в 
нашето съвремие се изсипаха толкова много анатеми, че чак ум 
да ти зайде... Фактите, с които тази посттоталитарна митологема 
твърде лесно може да се опровергае, са от развитието на соци-
алната сфера и са следните: през периода 1944–1989 г. в „соци-
алистическа“ България населението на страната нарасна от 
7,130 млн. души (през 1948 г.) на 8,959 млн. души (1986 г.); 
средната продължителност на живота – от 51 години през 1939 г. 
достигна 71 години през 1980 г.; детската смъртност падна до 8,5 
на 1000 новородени – нещо, което беше постигнато само от ви-
сокоразвитите индустриални държави; медицинските кадри в 
страната наброяваха 70 000, а педагогическите – 130 000 души; 
националният доход на човек от населението през 1948 г. е бил 
253 лв., а през 1986 г. – 3006 лв. (по съпоставими с днешния ден 
цени); ежегодно са били построявани около 100 000 нови жили-
ща, като 90 % от жилищния фонд бе частна собственост (при 30–
40 % в най-развитите страни); в детските градини бяха приобще-
ни 832 деца на 1000 през 1986 г.; студентите през 1948 г. са били 
55 на 1000 души от населението срещу 113 души през 1986 г., от 
които 53 % са били стипендианти на държавата20 и т.н., и т.н. 

Вярно е, че цитираните данни са количествени, отразяват 
само една частица от социалната политика на „социализма“ и в 
този смисъл не може да се твърди категорично, че те осветляват 
действителното състояние на нещата при тоталитарния социа-
лизъм∗; вярно е обаче и нещо друго – да се говори, че при по-
добни социални реалности обществото се родее с „чудовищния 
социализъм“ (какъвто е бил, само че при сатрапа Сталин, при 
диктатора Мао Цзедун, при кликата на Пол Пот и Йенг Сари и 
пр.), едва ли би било напълно правдоподобно... Всъщност защо 
не – та нали това е митологема! 

Остава отворен обаче въпросът за понятието „комунизъм“, 
с което толкова много и толкова често се спекулира, че дори се 

                                            
20 Вж. Чакъров, К. От втория етаж към нашествието на демократите. С.: Труд, 2001, с. 26–
27. 
∗ Другото лице на „социализма“ и по-точно на част от неговата хищническо-консуматорска 
природа ще бъде разкрита на следващите страници. 
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стигна дотам, че то самото се превърна в „модерна“ посттотали-
тарна митологема. 

Какво представлява комунизмът? – теория, идеология, по-
литика, практика и т.н. 

В посттоталитарните условия у нас на този въпрос винаги 
се отговаряше еднозначно, т.е. че „комунизъм“ е и едното, и дру-
гото, и третото, и следващото, и пр., което, разбира се, е полу-
вярно, или директно казано, съвършено невярно тъкмо в горната 
му трактовка (всичките термини, взети заедно). 

Освен това в публичното пространство никой не правеше 
разлика между взаимно отличаващи се понятия като „партия“, 
„държава“, „социализъм“, „комунизъм“, „партийна държава“, „ко-
мунистическа държава“ и т.н. Защото беше твърде лесно всичко, 
ама буквално всичко от близкото тоталитарно минало да се зак-
леймява и жигосва, докато най-сетне се митологизира под един-
единствен знаменател – „комунизъм“... 

Ама че това изобщо не беше така, много-много не му се 
обръщаше специално внимание. По-същественото се изразява-
ше във факта, че за сетен път в главите на хората се втълпява-
ше и набиваше новата „демократична“ митология, зад която се 
криеше уродливата същност на т.нар. „политическа класа“. И 
резултатите, разбира се, не закъсняха, тъй като успоредно с нас-
тоящата митологизация особено бързо се роди и митът за „бит-
ката“ между „комунизма“ и антикомунизма, въпреки че комунизъм 
в смисъла, в който К. Маркс го е схващал като теория и идеоло-
гия, никога и никъде по света не е имало... 

2) Митът за „съдбоносната“ битка между комунизма и 
антикомунизма 

Едва ли ще предизвика изненада твърдението, че острото 
полярно противопоставяне по оста комунизъм–антикомунизъм 
нанесе огромни щети на цялата Българска държава в хода на 
извършвания преход. Този изключително вреден политически 
мит е „свидна рожба“ на двете основни политически сили у нас 
(„дясната“ – СДС, и „лявата“ – БСП), които от началото на прехо-
да и досега със завидна упоритост продължават да мътят с ар-
хаизми съзнанието на милиони хора у нас. Това пагубно проти-
воборство, протичащо на приливи и отливи (в първите няколко 
години – най-силно, в следващите 5–7 години – завоалирано, а 
през последните 2–3 години – „прикрито-пълзящо“), притежава 
удивителна жилавост, защото и до момента дълбоко се е вряза-
ло в различните пластове на общественото съзнание. Причините 
за широкото разпространение на този мит са много и от най-
различно естество, но според нас има една, която е определяща: 
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забавеното реформиране (а защо не и нереформиране) на 
основните политически партии у нас – десни, центристки, 
леви – съобразно с модерните западни стандарти. Или ка-
зано иначе, основните политически субекти в страната (с някои 
изключения в центъра) така и не излъчиха адекватни идейни 
доктрини, организационни модели и управленски алтернативи, за 
да осъществят резултатно тежкия социално-икономически пре-
ход, поради което настоящият мит се превърна в прикрито уп-
равленско средство и в бостанско плашило за електората (най-
вече в периода 1990–2001 г.). 

Без да отричаме правото на двата партийни мастодонта – 
СДС и БСП, да определят своята идейна ориентация, само ще 
припомним, че те все още се намират в ембрионалния стадий на 
своите вътрешнопартийни реформи, които толкова дълго про-
дължават да се извършват от тях (това не отменя направеното 
през годините). Защото до парламентарните избори през 2001 г. 
главният двигателен мотив в поведението на тези партии беше 
не цивилизованото и равнопоставено опониране, а тоталното 
конфронтационно противопоставяне между „сини“ и „черве-
ни“, базирано върху ретроградната идеологическа основа „кому-
низъм–антикомунизъм“. Основният принцип в тази политикоиде-
ологическа борба отново беше изпитаният „класово-партиен 
подход“, през чийто „нафталинен болшевишки филтър“ се пре-
цеждаха абсолютно всички съществени и несъществени реше-
ния. Това е действителният идеологически фундамент на дълго 
проточилия се конфронтационен (двупартиен) модел в страната, 
зад който се криеха олигархично-апаратните идеолози и структу-
ри на основните политически сили у нас; това е и най-дълбоката 
основа на философията на отрицанието, на противопоставянето 
и на противоборството между олигархичните управленски елити; 
това в крайна сметка беше и една филигранна политическа 
борба, която се мотивираше от специфични интереси и чиято 
публична цел беше завоюването на властта, а задкулисната 
и по същество действителната борба бе преразпределение-
то на собствеността и на огромните печалби от нея. Главни-
те противници в тази изкусно прикрита борба, от една стра-
на, бяха наследниците на бившата едра българска буржоа-
зия (и тези от собствениците, които още са живи), „окупира-
ли“ открито или полуприкрито ръководството на СДС; от 
друга – представителите на старата номенклатурна класа, 
които бяха „завзели“ командните позиции на властта в БСП. 

„Най-енигматичното“ в случая е обстоятелството, че 
идейните позиции на двете политически сили изцяло са анта-
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гонистични и коренно противоположни, но за сметка на това 
техните икономически интереси – напълно идентични, тъй 
като постоянно се наелектризират от хищническото (и безконт-
ролно) разграбване на собствеността. Ето защо пред широката 
общественост тези „непримирими“ идейни опоненти (олицетворя-
вани от партийните олигархии) така шумно се представяха за ис-
тински радетели на демокрацията, когато ставаше дума за власт-
та, за да се крие тайният, интуитивен и негласен консенсус за 
преразпределение на собствеността. Именно такъв е най-
дълбокият същностен смисъл на перманентно поддържания 
конфронтационен двуполюсен модел в страната, тъй като е 
много по-изгодно винаги да сочим пред хората главния ви-
новник за неуспешния преход (според изборната ситуация), а 
в същото време шепа олигархичен елит с двупартийна ок-
раска и свързаните с тях слоеве така да забогатява, че и пет-
ролните шейхове на Изток да му свалят шапка благородно! 

Макар и задкулисен, този автентичен икономически интерес 
бе водеща доминанта, която определяше политическото поведе-
ние на СДС и БСП, което може да се потвърди само с два аргу-
мента: първата крачка на „синьото“ правителство (1992 г.) беше 
връщането на имуществото, имотите и земята на бившите едри 
собственици с реституционните закони; докато „червеният“ каби-
нет (1995–1996 г.) акцентира върху работническо-мениджърската 
приватизация (РМД)∗ и масовото раздържавяване, давайки прек-
расна възможност на бившата номенклатура да изкупи на безце-
ница всички апетитни фирми в българската индустрия. Впрочем 
това безскрупулно политическо поведение, което целеше не 
разграждането на комунистическата система, а разграбване-
то на държавата, добре е уловено от германския евродепутат 
Гернот Ерлер, който в едно свое интервю през 1997 г. казва, че 
„...демократично избраните, но с малък живот правителства обс-
лужват интересите на съответната им клиентела. Управляват 
страната на зиг-заг, в безкрайни борби за власт и винаги се от-
казват от реформите, когато са свързани с непопулярни мерки. 
Отдавна гъвкавите части на старата номенклатура се обеди-
ниха с новия егоистичен елит около проекта, който е надп-
равителствен и безконтролен и който се нарича „разграбва-
не на страната“ (подчертаното е мое – Г. М.)21. 

                                            
∗ Този удобен „приватизационен“ модел за разграбване беше приложен и от второто 
„синьо“ правителство (1997–2001 г.). 
21 В. „Стандарт“, 1.ІІ.1997 г. 
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За пораженията от двуполюсната партийна конфронтация и 
за последиците от горната посттоталитарна митология в Бълга-
рия могат да се кажат още редица неща, измежду които едно е 
особено съществено: ако митът за битката между „комунизма“ 
и антикомунизма до идването на НДСВ на власт означаваше 
само „допотопно“, „каменно“ и „пещерно“ противопоставя-
не, то днес „червено-синьото“ противоборство се намира в 
една нова политическа фаза – фазата на „пълзящото“ дема-
гогско противостоене, тъй като реалната политическа ситуация 
е променена и затова „войнстващата риторика“ временно е приб-
рана в „идеологическите“ ножници. Бедата обаче е в това, че този 
поостарял политически мит трайно се е насадил в глъбините на 
масовото обществено съзнание, което представлява изключител-
но трудно препятствие за неговото „лечение“. 

Признаваме, или не признаваме, това е един от най-
зловредните политически митове на българския преход, от които 
все още въобще не сме се отърсили и от които сякаш генетичес-
ки е заразен всеки нов управляващ елит на страната. Очевидно, 
тепърва ни предстои провеждането на действителна, съ-
щинска, коренно нова и радикална политическа реформа в 
рамките на настоящия преход, обхващаща по своите мащаби 
абсолютно всички компоненти на сегашната политическа 
система (в т.ч. и републиканската конституция), в резултат на 
което най-после да изкристализират по-ясни управленски субек-
ти – „вляво“, „ в центъра“ и „вдясно“, които са способни на циви-
лизовано политическо поведение. 

3) Митът за „незабавната смяна на системата“ (полити-
ческа и икономическа) 

Може би измежду всички посттоталитарни митове този за 
„незабавната смяна на системата“ стана един от най-злокобните 
и най-антисоциалните. Разпространен още в самото начало на 
прехода, този мит мигновено „облада“ голяма част от всички со-
циални слоеве, тъй като едновременно „громеше“ както старата 
„комунистическа“ система, така и предвещаваше нейната бърза 
смяна. И още – поднесен по този манипулативен начин, въпрос-
ният мит „зарази“ с псевдореалистични представи (за бързината 
на извършвания преход) огромни маси хора, които най-искрено 
повярваха, че само за някакви си 4–5 години България ще стане 
Швейцария на Балканите. 

Подобна констатация обаче съвсем не е достатъчна, зато-
ва ще илюстрираме с факти „практическото“ реализиране на ми-
тологемата в нейните два основни варианта: „демонтирането“ 
на политическата система на „комунизма“ с нови демократич-
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ни политически институции; и смяната на плановата икономи-
ческа система с икономика от пазарен тип. 

Първото и същностното, което безусловно следва да се 
подчертае, е обстоятелството, че т.нар. „демонтиране на поли-
тическата система на комунизма“ зашеметяващо бързо се 
изроди и превърна в един истински разгром (и разграбване) 
на всичко, построено през тоталитарното минало на страна-
та. Под девиза, че старите държавни институции час по-скоро 
трябва да се подменят с нови и демократични, се развихри един 
небивал процес на неототалитарна некомпетентност и на такъв 
дивашки „лов на вещици“, който доведе нещата дотам, че в стра-
ната почти не остана качествено работеща държавна институция 
(въпреки новоприетата конституция). Ето само няколко отчайва-
щи факти за направеното от „червените“ и „сините“ правителства 
в преходния период по следните важни показатели: 

а) дейност на правителството – например коефициентът 
на полезно действие на два еднопартийни кабинета (на СДС 
през 1991/1992 г. и на БСП през 1995/1996 г.) е сведен до нула, 
доколкото и едното, и другото правителство, взети заедно, са 
„произвели“ общо 2471 броя∗ от разнообразни по-разнообразни 
документи (СДС – 572, и БСП – 1899 бр.) от сорта на постанов-
ления, правилници, наредби, методики, тарифи, решения, разпо-
реждания, инструкции, заповеди...; 

б) кадрова политика – само от системата на вътрешното 
министерство още през 1990 г. набързо бяха уволнени над 5000 
души (от кабинета на БСП), а малко по-късно – 1992 г. – нови 
2500 души (от правителството на СДС), за да се стигне през 1998 
г. до печалното състояние – 30 % от средните и низшите ръко-
водни кадри на МВР да не познават нормативната уредба, по 
която работят, а други 30 % да са запознати само частично с тек-
стовете на НК, НПК и своите собствени конституционни права22; 

в) бюрокрация – към началото на 2004 г. в България има 
около 90 000 души висша държавна администрация, „отгледана“ 
от правителството на НДСВ, която в момента работи с над 3000 
бр. нормативни актове (по данни на НСИ от м. май 2004 г.), дока-
то същите тези актове през 1997 г. са били общо 2263 бр.23 бума-
готворения, сътворени от държавната бюрокрация. 

                                            
∗ Тези изчисления са направени от автора и се базират на негови експертни оценки (от 
изследване на документите във в. „Държавен вестник“). 
22 Вж. в. „Труд“, 9.VІІ.1997 г. 
23 Вж. в. „Труд“, 17.ІХ.1997 г. 
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Под прикритието на мита за смяна на политическата система 
социалните поражения от тази брутална управленска практика 
наистина са изумително жестоки, защото вместо „разделение на 
властите“ се получи „плячкосване“ на властите; вместо по-
литически плурализъм е осъществена „тирания на мнозинст-
вото“ (Ал. дьо Токвил); вместо качествено функциониране на 
институциите се реализира „очастностяването“ им от олигар-
хичните ядра; вместо стимулиране на талантливите се моти-
вира устройване на непригодните; вместо налагане на про-
фесионализма се прокара утвърждаване на протекционизма; 
вместо издигане на способните се лансира протежиране на 
удобните; и вместо подмяна на посредствените стана замес-
тването им с още по-посредствени. Тъкмо затова над 50 % от 
българските граждани са напълно неудовлетворени от приложе-
ната политическа система, както сочат почти всички социологи-
чески проучвания по тази тема (в годините на прехода). 

Докато „смяната на политическата система“ и проблемите, 
които я съпътстват, в някаква степен са неизбежни в условията 
на една глобална трансформация, то „незабавният демонтаж“ 
на икономическите структури на социализма едновременно 
могат да се окачествят и като мит, и като илюзия, и като утопия. 

С риск да утежним донякъде този пункт от изследването ще 
си позволим да изкажем по-разширено някои наши виждания за 
т.нар. „нелегална икономика“ (наричана още „сива икономика“) и 
декапитализацията на националното богатство у нас, за да хвър-
лим максимално най-силна светлина върху разглежданата мито-
логема (и последиците от нейната вреда). 

Според нас понятието „сенчеста икономика“ не е особено 
точно в дефинитивно отношение, защото тя предимно се свър-
зва с незаконните търговски обороти, без да се включват 
производството на различни видове стоки и много други 
незаконни дейности. В този смисъл научното съдържание на 
понятието „икономика в сянка“ би следвало да има много 
по-широк определителен спектър, който съвкупно да обх-
ваща: от една страна, официалния реален икономически 
сектор (законния сектор, отчитан от статистиката) и неговите 
преки и косвени връзки с нелегалния, ако има такива; от 
друга, целият незаконен стопански и търговски бизнес сек-
тор; и от трета страна, всички видове нелегални производс-
тва (на забранени, фалшиви и т.н. стоки, нелегитимните тър-
говски обороти и неразрешената търговия), както и легална-
та дейност, която се извършва от неузаконени доходи и неп-
лащането на данъци. 
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От такава гледна точка използваните термини „сенчеста“, 
„черна“, „двойна“ и т.н. икономика имат по-скоро вторично пери-
ферно значение, защото отразяват само отделни страни на въп-
росното явление, без да го подчиняват на неговата същност – 
незаконния характер на различните икономически дейности. 
Затова според нас по-точното наименование на тази икономика 
би следвало да бъде „нелегална икономика“, тъй като, първо, 
нейната най-отличителна черта е незаконността на из-
вършваната дейност (в разнообразни форми), и второ, именно с 
помощта на този определителен термин могат да се обхванат 
относително по-цялостно всички скрити или открити стопански 
дейности във и извън рамките на пазара, включително и укрити-
те доходи на граждани и фирми независимо от техния произход. 

В условията на българското „пазарно“ стопанство нелегал-
ната икономика представлява една стройна система от мно-
жество паралелни структури (и фирми), които със „законни“, 
„полузаконни“ и незаконни форми и средства извършват 
нецивилизован бизнес върху гърба на държавата за придо-
биване на скрити и нетрудови доходи от отделни персони, 
групи и лица и цели социални слоеве чрез „приватизацион-
но“ преразпределение на печалбата (и собствеността) с цел 
паразитно забогатяване за сметка на обществото. Специфич-
ното на този тип незаконна икономика е това, че тя е причудли-
ва амалгама не толкова (и не само) от частни фирми или су-
бекти на мръсния бизнес, а преди всичко от вплетени по-
между им държавни предприятия, с които съвместно обра-
зуват една нескончаема престъпна верига за „източване“ на 
финансови средства, нямащи нищо общо с каквито и да е 
пазарни принципи и норми. Така негласно се образува могъщ 
съюз от лични, частни, групови, корпоративни, икономически и 
политически интереси, т.е. създава се един престъпен „дър-
жавно-частен синдикат“ (многообразен по дейност, но единен 
по интереси), който цинично изпомпва националното богатство с 
„посредничеството“ на самата държава. По такъв начин мощната 
за мащабите на страната нелегална икономика изцяло диктува 
със „законно-незаконни“ средства основните „пазарни“ правила 
за преразпределение на печалбите, доходите и собствеността. 
Наред с това нелегалният бизнес в страната успешно е приютил 
под крилото си всички отрасли на българската икономика. В ре-
алното производство чрез частни фирми прехващачки – на „вхо-
да“ и на „изхода“ на държавните предприятия, както и с дубли-
ращи такива, повечето от които – незаконни (цехове, работилни-
ци, фабрики), и в непроизводствения отрасъл, търговията, услу-
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гите, туризма, застраховането, банковото дело, охранителния 
бизнес (само в частните охранителни фирми работят около 120 
хил. души) и пр., и пр. 

Какво е реалното участие на частния бизнес в дейността и 
структурите на българската нелегална икономика? Статистиката 
сочи, че от близо 500 хил. частни фирми в България едва 60 хил. 
са производствени, а всички останали функционират в търговия-
та и услугите, като 1 % от частните предприятия са големи, 24 % 
– средни, и 75 % – малки. Без да анатемосваме частния сектор с 
партийни клишета от рода на „всеки частник е мошеник и ску-
бар“, ясно ще кажем, че голяма част от този сектор здраво се е 
вкопчил в държавата и суче от нея като пеленаче от кърмачка, и 
най-после, прохождащият частен бизнес е изправен пред две 
неизбежни злини – или да играе по свирката на държавата кожо-
дер, плащайки непосилни данъци, или да субсидира рекета на 
мутро-вратлестите борчета, без да се издължава на държавата 
(по данни на частния Институт за пазарна икономика около 40 % 
от всички частни фирми в България ползват „услугите“ на сило-
вите застрахователни компании). 

За да разгадаем проникването на смесения незаконен биз-
нес в държавата и порочното му врастване в различните иконо-
мически сфери, следва да разграничим неговите основни струк-
турни мрежи, доколкото е възможно това. Най-общо те могат да 
се групират в пет основни „бизнес мрежи“: първата се състои 
от всички структури, които перат мръсни пари и влизат в обхвата 
на т.нар. „черна икономика“ (наркобизнеса, търговията с оръжие, 
контрабандата на стоки, автомафията, хазарта, проституцията, 
нелегалното производство и т.н.); втората включва тристепенната 
верига – частни фирми (на входа)–държавни предприятия–частни 
фирми (на изхода); третата обхваща фирмите на „сивата иконо-
мика“, или тези, които се занимават с нелегален внос и износ на 
необмитени и неакцизирани стоки; четвъртата (мрежа) са специ-
ализирани структури и частни фирми на „силовия бизнес“ (охра-
нители и др.), които под прикритието на застрахователни и други 
компании вършат незаконна дейност, свързана с първите три 
мрежи; и към петата мрежа следва да се причисли една част от 
многото дребни и средни фирми, които в различна степен (нап-
ример прекупвачи, посредници, подставени лица) обслужват 
всички посочени дотук структури на нелегалната икономика. При 
разстилането на структурните мрежи на фирмена основа се из-
ползват всевъзможни позволени и непозволени средства, методи 
и прийоми за постигане на подмолни цели. Измежду тях обаче 
една е суперсъществена: перманентното впримчване на държав-
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ната собственост в мръсната паяжина на тъмните бизнес дела, 
на нейното тайно инкриминирано подчиняване (контролиране и 
приватизиране) и на тоталното изсмукване на всичко, що е годно 
да донесе космически печалби чрез незаконното преразпределе-
ние на доходите. Този глобален преразпределителен ме-
ханизъм се върти по всички възможни азимути и функционира с 
помощта на три ключови звена: първото действа по веригата 
политици–лобисти–частни (и държавни) фирми–сфери на 
влияние“ чрез всички държавни структури и институции както по 
вертикала, така и по хоризонтала; второто е комисионерската 
система (варираща от 5 до 50 %), проявяваща се на всевъзмож-
ни равнища, където според неофициални данни близо 2/3 от ше-
фовете на държавните фирми вземат незаконни комисиони; и 
третото звено е корупцията (и подкупите)24, която е придобила 
планетарни мащаби за България. 

Обобщено казано, структурите, механизмите и формите на 
нелегалната икономика изцяло са блокирали реалния икономи-
чески сектор (държавния), превръщайки го в скрит и неизчерпаем 
резервоар за трупане на печалби, при което огромната държав-
на собственост е „преобразувана“ в една никъде несъщест-
вуваща хибридна, т.е. уродлива, форма на смесена държав-
но-частна собственост, станала могъщ източник на незаконни 
доходи. При такъв тип сурогатна собственост нито държавната 
собственост е държавна, нито частната е частна (в юридическия 
и икономическия смисъл на собствеността), тъй като граница 
между тях просто няма, доколкото те потайно са слети в един 
огромен декапитализационен поток, от който всички пият, но ни-
кой не плаща. 

Процесът на декапитализация на националното богатст-
во е „свидно чедо“ на продължителната пазарна реформа и ло-
гично следствие от безсъдържателното функциониране на власт-
та в една епоха на дивашко, разбойническо и варварско дори 
„повторно“ раждане на капитализма у нас. Всъщност, както за 
пръв път у нас проф. Т. Трендафилов я дефинира, „декапитали-
зацията, или унищожаването, нихилизирането на националния 
капитал е продукт и отражение на сложен комплекс от обстоя-
телства, сред които се откроява особената роля на асинхрон-
ността в развитието на политическите и икономическите проце-
си. Тази асинхронност в развитието на процесите създаде уни-
калната ситуация, при която политиката, мотивирана с принципи-
те на демокрацията и гражданското общество, се оказа без собс-
                                            
24 Вж. Манолов, Г. Нелегалната икономика в България. – Икономика, бр. 1, 1998, 17–22. 



Политическите митове на българския преход 
 

139

твена икономическа база“25. Разбира се, развитието на такъв 
негативен социално-икономически процес се подхранва от мно-
жество фактори, сред които два са особено съществени: фор-
малното и на практика „безтегловно“ функциониране на властни-
те институции, намиращи се в почти перманентна политическа 
криза (на приливи и отливи), т.е. фактическо безвластие, и второ, 
шестгодишното съществуване на прословутия Указ 56 (приет 
още в тоталитарно време), който в действителност заложи „ико-
номически динамит“ в основите на българската икономика чрез 
„законното“ стимулиране на незаконни действия. Наред с това 
като „градивен“ фундамент на декапитализацията изобщо следва 
да се обособят и три общовалидни за нея характерни черти: не-
регламентираното (незаконно) преразпределение на национал-
ното богатство, капитализирането на печалбата и на нематери-
алните активи (на държавните предприятия), както и изграждане-
то на различни паралелни структури в рамките на нелегалната 
икономика като трансмисиите за трупане на богатства. 

В този контекст още през 1994 г. в един интересен доклад 
на правителствената Агенция за икономическо програмиране и 
развитие (АИПР) относно хода на реформите сполучливо са по-
сочени пътищата на мащабното преразпределение на нацио-
налния капитал, което се извършва по два основни пътя: прех-
върляне (законно или незаконно) на финансови, материални и 
нематериални активи или ликвидация на пасиви; и изменение в 
относителните реални доходи чрез неравномерна промяна на 
цените26, с помощта на които се „разсредоточават“ огромни 
средства в ръцете на паразитиращи (и съмнителни) структури. 

Огледален образ на развихрилата се тотална декапитали-
зация, извършвана от групировките на нелегалната икономика, 
са твърде разнообразните канали за масово преразпределе-
ние (и разграбване) на националния капитал. По-важните от 
тях са следните: 

а) трансфер на добавената стойност (част от нея) от дър-
жавни към частни фирми; 

б) създаване на „крупни“ финансови структури – холдинги, 
конгломерати, банки, чрез които се изграждат успоредни финан-
сови пазари (валутни, кредитни, капиталови), необезпокоявани 
от реален държавен контрол; 

                                            
25 Трендафилов, Т. Защо и как се стопява националният капитал? – Финанси на фирмата, 
бр. 6, 1994, с. 6. 
26 Вж. Повторното раждане на капитализма в България. – Бюлетин на АИПР, 23.ІХ.1994, 1–
2. 
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в) изграждане на мрежа от междуфирмена задлъжнялост и 
кредитна зависимост (като начин за открита или скрита привати-
зация); 

г) капитализиране на имущество и нематериални активи; 
д) „организирани“ форми на легална приватизация, узако-

няващи вече преразпределено имущество27; 
е) специален механизъм за разпределение на бюджетните 

субси-дии и разходите на държавната хазна; 
ж) нарочно изграждан престъпен частен сектор по линията 

на петте структурни мрежи (на нелегалната икономика), директно 
обслужващ крупните бизнес групировки; 

з) корупцията във всичките ù форми и проявления; 
и) „легално“ препиране на финансови средства чрез мно-

жеството чейндж бюра (общо 2000 бр.) и финансово-брокерски 
къщи (около 200 бр.). 

За необятните и огромни по размери декапитализационни 
процеси у нас ще приведем още няколко факти от голямата кри-
за през 1996 и 1997 г.: първо, „заработена“ от българската неле-
гална икономика сума 2,198 млрд. долара представлява 26 %, 
или повече от 1/4 от стойността на БВП, който за 1996 г. възлиза 
на около 8,5 млрд. долара, и следователно може да се предпо-
ложи, че новосъздадената стойност в нелегалната икономика 
(през 1996 г.) варира между 50 и 70 % от БВП28, което е един 
безбожен факт за малка България, а не както твърди НСИ – 16 
%∗; второ, потъналите над 150 млрд. лв. във фалиралите банки 
са капка в морето в сравнение с вътрешния държавен дълг, 
достигнал през 1996 г. вселенската цифра 1 билион лв., кое-
то превърна държавата в най-големия кредитен мултибили-
онер, тъй като тя (в лицето на бившето соцправителство) е раз-
дала 42 % от всички пари назаем в страната; и трето, в Бълга-
рия съществува чудовищна декапитализация на национал-
ното богатство, чиито размери само през 1996 г. възлизат на 
около 9,5 млрд. долара29. Това е първото и най-висше рав-
нище на националната декапитализация независимо къде са 
потънали тези грандиозни средства: дали са заграбени от 
държавата, дали са концентрирани в шепа олигархичен и 
безпощадно алчен „елит“. Изглежда отново е на мода просло-
вутият лозунг на Ленин – „Граби заграбеното!“ (за конфискацията 
                                            
27 Вж. пак там. 
28 Вж. Манолов, Г. Цит. съч. Пак там. 
∗ Тези данни на НСИ са хипотетични, тъй като официалната статистическа институция у 
нас изобщо не изследва феномена „нелегална икономика“ (според твърденията на НСИ). 
29 Вж. пак там. 
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на частната собственост), който е негласен контрапункт на при-
ватизацията и същевременно историческа ирония на съдбата, 
защото става дума за действителното връщане на собственост-
та, а не за повторното ù, но този път „законно“ разграбване. 

Изрично трябва да се отбележи, че развихрилите се декапи-
тализационни процеси в страната достигнаха злокачествен стадий 
на развитие, защото обхванаха целия преходен период, което е 
видно от два други икономически факта: първият е свързан с 
т.нар. „кредитни милионери“, или 275 души, които дължат 
суми в размер на около 2 млрд. и 900 млн. марки (през перио-
да 1990–1998 г.) на българската държава и които се само че не 
са върнати на банките, но и когато са били раздавани, от общо 
350 кредита 125 нямат никакво обезпечение!!!30; и другият факт е 
повече от смазващ, тъй като по данни на Главния прокурор на 
републиката само през периода 1997–2001 г. е било приватизи-
рано държавно имущество за 20 млрд. долара (от правителс-
твото на СДС); а срещу него държавата реално е получила едва 
2 млрд.!?!31, което не може да се определи иначе, освен като пер-
манентен и денонощен пладнешко-разбойнически грабеж! 

Налага се да вметнем, че приватизацията продължава да е 
„ахилесовата пета“ на българските правителства, понеже както 
при другите, така и при сегашното (на НДСВ), тя се извършва 
изключително бавно: от 2001 до 2003 г. например средно са 
приватизирани едва около 1 % от активите, измерени като дял 
от балансовата стойност на държавните активи (към 1995 г.). 
Тази приватизационна мудност никак не е случайна, защото, кол-
кото повече се бави раздържавяването, толкова повече и по-
дълго може безнаказано да се краде и разграбва. 

Не бива да се чудим тогава защо България е единствената 
бивша „соцстрана“, която е изпробвала всички възможни начини 
за приватизация32 – като се започне от частното разпореждане с 
държавните активи, премине се през реституцията на земята и 
градската собственост, изпробването на касовата продажба на 
държавни и общински активи, та се стигне до печалната масова 
приватизация... 

Какво друго е всичко това, ако не една „велика“ криминал-
но-мафиотска война за опустошителното разграбване на древна-
та българска държава в мирновременни социални условия, и то 

                                            
30 Вж. в. „Сега“, 4.ІІІ.2002 г. 
31 Вж. в. „Труд“, 22.І.2004 г. 
32 Вж. по-подробно: Анатомия на прехода (Стопанската политика на България от 1989 до 
2004). С.: Сиела, 2004, с. 14; 129–130. 
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зад булото на прословутата митологема „за незабавна смяна на 
системата“ все в името на либералния пазарен ред! 

4) Митът за „либералната демокрация“ 
Между другото ще отбележим, че веднага след рухването 

на тоталитаризма и досега в българското политическо простран-
ство бързо се загнезди една теоретико-методологическа конст-
рукция за т.нар. „либерална демокрация“, която придоби широка 
гражданственост сред някои социални среди, превръщайки се 
постепенно в посттоталитарен мит. Заимствана от западните 
общества, конструкцията за „либералната демокрация“ масово 
навлезе в общественото съзнание най-напред като идеология, а 
след това и като образец за изграждане на политическата систе-
ма на обществото. Следва обаче да се подчертае (без да отри-
чаме стойностите на либерализма като идеология), че от пози-
циите на едно по-критично виждане демокрацията едва ли мо-
же вече да се определя като либерална, социалдемократи-
ческа, християндемократическа и каква ли още не. Такова 
интерпретиране на народовластието по-скоро е рецидив от Сту-
дената война (а и от по-далечно време), отколкото отчитане на 
съвременните реалности в началото на ХХI-ото столетие. Няма 
и не може да има по-малко либерална или повече либерална 
демокрация, тъй като свободата и демокрацията са като си-
амски близнаци – не съществува действителна демокрация 
без свобода и истинска свобода без демокрация. 

В този контекст се налага да отворим една скоба, за да из-
разим категорично нашето становище за т.нар. „десен преход“ 
като ключова съставка на мита за „либералната демокрация“. 
Трябва ясно и веднъж завинаги недвусмислено да се каже: пре-
ходът не може да бъде нито „ляв“, нито „десен“, защото той 
има само едно основно съдържание, чиято същност е тран-
сформация на старата социална система – тоталитарна или 
авторитарна, в нова, демократична система. Защото, ако това 
не е вярно, то тогава би трябвало да определим едва ли не като 
„дясна“ партията Социалдемокрация на Република Полша (бив-
шата комунистическа ПОРП), която е с много големи заслуги за 
приключването на полския преход (както и за членството на стра-
ната в ЕС и в НАТО); и обратно – би трябвало да дефинираме 
изцяло като „ляво“ движението Граждански форум (в Чехия), кое-
то направи най-много за това Чехия бързо да приключи посттота-
литарния преход и също вече да е член на евро-атлантическите 
структури. Плюс това тази манипулативна митологема (за „десния 
преход“) трябва окончателно да се опровергае и отхвърли, поне-
же всяка трансформация на една социална система в друга има 
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своите обективни реалности, национална специфика и регионал-
на конюнктура, при които съответните политически сили (партии, 
движения, организации) или притежават, или не притежават ка-
чества да извършат този преход независимо дали са леви, десни, 
или центристки по своята идейна идентичност. 

Разбира се, истина е, че повечето леви партии недолюбват 
реформистките мерки от рода на приватизацията, реституцията, 
декомунизацията и др., но още по-голяма истина е и това, че в 
нашия преход българските политически партии далеч и далеч не 
са станали съвременни партии от западен тип, за да можем без 
заобиколки да кажем, че те са в състояние да извършат коренни 
обществени преобразувания. В случая надали има по-солидно 
доказателство от това, че в продължение на цели 15 години нито 
една управляваща политическа партия у нас не успя да приклю-
чи реформите докрай, без значение как се наричаше тя – „мо-
дерна лява партия“, „християндемократична народна формация“, 
или „царско либерално формирование“. 

Но очевидно има и нещо друго за митологията, което все 
още не сме осъзнали докрай и което известният руски учен М. 
Лифшиц задълбочено е разкрил, твърдейки, че времената, които 
преминават под господството на митологиите (при всички наро-
ди), по същество са времена на неустановен ред даже и тогава, 
когато се извършват забележителни дела, те (митологиите) но-
сят в себе си удивителната смес на умното с глупавото и на 
привлекателното с ужасното33. Това навярно действително е та-
ка, тъй като там, където съществува социален ред и законност, 
там и митовете не са на мода, и хората трудно се манипулират, и 
партиите са модерни, и институциите функционират нормално, и 
демокрацията е истинска... 

Връщайки се отново към мита за „либералната демокра-
ция“, ще подчертаем още и това, че, разглеждана едновременно 
като общочовешка ценност и система на управление (това либе-
ралите също приемат), демокрацията преди всичко е механизъм 
за регулиране на противоречията и интересите в обществото 
чрез изборите, конституционализма, парламентаризма и полити-
ческия плурализъм. И именно това качество на демокрацията 
дава възможност на едни или други политически партии чрез 
своите идеологии да определят степента на демократичност на 
съответната социална система. Така че тезата за „либералната 
демокрация“ в голяма степен вече е остаряла и нейните 

                                            
33 Вж. Лифшиц, Мих. Мифология – древняя и современная. М.: Искусство, 1980, с. 113. 
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предимства трудно биха могли да се приемат дори и в бъл-
гарските посттоталитарни и социални реалности. 

5) Митът за „лошата държава“ 
Вън от всякакво съмнение е, че в хода на извършвания пре-

ход това е един от най-пагубните митове, от който произтече ре-
дица негативни последици за развитието на цялата българска 
държава. Тук става дума както за прибързаното приложение на 
неолибералните концепции за т.нар. „минимална държава“, така 
и на „левите“ теории за нарастващата роля на държавата като 
регулатор на икономическите процеси. Или, иде реч за това, че 
тъкмо този политически мит се „импрегнира“ в основните тези на 
управляващите десни и леви партии, които сякаш не искаха да 
осъзнаят една проста истина, изразяваща се в следното: че по 
време на тоталната трансформация от „социализъм“ към 
„капитализъм“ не може да съществува нито „минимална“, 
нито „максимална“, т.е. каквато и да е, но нормална държа-
ва, защото обективните реалности (политически, икономи-
чески, социални) изискват нещо съвсем друго, а именно – 
радикално преустройство на всички властни институции. 
Иначе казано, нито скрупульозните десни, нито претенциозните 
леви теории можеха да се реализират в тяхната пълнота и ця-
лостност главно поради факта, че политическите субекти у нас 
не бяха подготвени за тяхното приложение, фатално подценя-
вайки българските посттоталитарни реалности – тоталното нала-
гане на „сталинизма“, стопроцентово одържавената собственост, 
липсата на демократични традиции и т.н. Отгоре на всичко ново-
излюпените десни сили вкупом припяваха позабравената „лесе-
феристка песен“, че държавата е лош стопанин и че пазарът със 
своята „невидима ръка“ е единственият икономически лост за 
решаване на проблемите на прехода; докато техните „леви“ опо-
ненти яко се бяха впримчили в тезата за „държавното регулира-
не“ като панацея на прехода от планова към пазарна икономика. 
Естествено неблагоприятните последици за развитието на об-
ществото не закъсняха, намирайки израз в два основни аспекта: 
от една страна и на първо място, са безконтролното разграждане 
и всеобщата деморализация на всички държавни институции, а 
от друга – формирането на неприкрит тотален нихилизъм и ом-
разно отчуждение у гражданите спрямо собствената им държава. 

Фабрикуването на такъв самоубийствен мит в обществено-
то съзнание доведе обаче и целенасоченото потулване на някои 
истини за преобразуването на собствеността чрез различните 
форми на приватизация и реституция. И доколкото на раздържа-
вяването вече отделихме достатъчно внимание, то нека сега 
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отправим поглед и към това как беше проведена реституцията у 
нас. 

Би било несправедливо да се смята, че с неуредена докрай 
приватизация в България парливите проблеми около избистря-
нето на характера на собствеността върху средствата за произ-
водство се изчерпват окончателно. Решаването на тези пробле-
ми в прехода към пазарна икономика непосредствено са свърза-
ни с осъществяването на т.нар. „реституция“, или с връщането 
и правното възстановяване на имуществото на всички собстве-
ници, на които то е било национализирано, конфискувано и 
одържавено от тоталитарния социалистически режим. 

За реституцията като проблем на прехода към новите пазар-
ни структури в обществото съществуват най-различни гледни точ-
ки и концепции, но в случая е недопустимо, ако не се вгледаме по-
реалистично и задълбочено зад паравана на българската рести-
туция и зад политическата целесъобразност, която тя преследва. 

Започналата реституция у нас през 1992 г. действително 
предвещаваше възвръщането на една справедливост спрямо 
хората, на които „народната власт“ поетапно е отнела абсолютно 
всичко, притежавано като някаква форма на частна собственост. 
Това обаче е повърхностната, „фасадната“ страна на въпроса, 
защото начинът и подходите, с които реституцията се извърши 
тогава, в голяма степен въобще не преследваха публично дек-
ларираните социално справедливи цели. Така например единст-
вено от бившите социалистически страни само в нашите рести-
туционни закони беше прокарана на практика клаузата за 
„пълна реституция“ на недвижимите имоти независимо дали 
са съхранени цялостно, или не са, включително и връщане-
то на собствеността върху онези имоти, върху които са пос-
троени здравни, образователни, културни и социални обекти 
през тоталитарно време. С тази величайша (и антинародна) 
глупост се извърши ред обществени поразии, две от които ще 
отбележим мимоходом: първата доведе след себе си куп соци-
ални поразии, тъй като хиляди български семейства бяха при-
нудени да освободят своите държавни жилища (по силата на 
реституционния закон); и втората поразия (от реституцията) се 
свежда до нейните икономически последици, защото този тип 
реституция се направи и се отчиташе като първа и най-важна 
стъпка на икономическата реформа тогава, когато приватизация-
та в страната изобщо не беше започнала, пък и нямаше изгледи 
скоро да започне. 

Реализацията на българския вариант на реституция в посо-
чената форма беше твърде пресметливо и съзнателно добре об-
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мислена, понеже с нея се целеше не връщането на цялата на-
ционализирана навремето частна собственост, а единствено 
и главно на тази собственост, която е била притежание на 
едрата българска буржоазия (додеветосептемврийска), макар 
че нейният състав е представлявал нищожна част от населе-
нието на страната тогава. Това деюре стана с приетия реститу-
ционен закон през февруари 1992 г., с който се отмениха законите 
(общо 8 бр.), обезпечаващи национализацията по онова време. 

Любезният читател навярно би възразил, че нашето отно-
шение към реституираните едри имоти е преднамерено, че в ми-
налото е имало много крупни „честни“ частници, че патриотична-
та българска буржоазия е била страстен радетел и действителен 
множител на целокупното национално богатство в сравнение 
например с номенклатурната класа. Дали това е било вярно, или 
не, днес съвременният българин действително твърде малко 
знае, освен ако не е слушал „папагалските клишета“ на някои 
десни партии, славославящи до небесата моралния лик на капи-
талиста от старо време. Затова пък като жив свидетел на Сле-
досвобожденската епоха, известният наш журналист и политик 
Димо Казасов е разкрил достатъчно правдиво и с факти реална-
та картина на нещата за едно по-раншно безогледно трупане на 
богатства пак за народна сметка. 

„По какви пътища българската буржоазия успя в късо 
време да натрупа огромни богатства? – пита риторично Д. Ка-
засов34. 

На тоя въпрос мнозина отговарят с една дума – с грабеж. 
Аз бих разчленил тая дума на следните ù съставки: грабеж със 
закони, грабеж с беззакония, грабеж с престъпления. 

Още през деветдесетте години (на ХIХ век – б. а.) буржоа-
зията чрез Закона за защита на индустрията си обезпечи редица 
привилегии, по силата на които нейните стоки от сурови матери-
али се превозваха по българските държавни железници с 50 на 
сто намаление. С 50 на сто намаление тя получаваше въглищата 
от държавните мини. Свръхвсичко високите защитни мита осигу-
риха високи цени и монопол на произведенията ù във вътрешния 
пазар. Лесно е да се схване колко големи бяха печалбите, които 
тия привилегии осигуряваха на българската буржоазия...“ 

Освен това „...законът за концесиите подари на капита-
листите и подземните богатства на България. Срещу нищож-
на такса от неколкостотин лева Министерството на индуст-

                                            
34 В следващите няколко пункта текстът е цитиран по: Казасов, Димо. Искри от бурни 
години. С.: Отечествен фронт, 1987, с. 66–70. 
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рията, търговията и труда издаваше удостоверения за запа-
зени концесии от хиляди декари земя за дирене на руди (...) 
От 1931 до 1940 година въпросното министерство бе издало 
7897 разрешения за дирене на подземни богатства...“, а от 
„...действащите през 1940 година частни концесии 37 бяха 
каменовъглени (...) Притежателите на тия концесии бяха 
близки приятели на властващите партии, от ръководителите 
на които ги получаваха“. 

„Постройката на най-големите обществени предприятия – 
продължава Д. Казасов, – каквито бяха железниците, пътищата, 
градските водопроводи и канализации и пр., и пр., се отдаваше 
на търг на частни предприемачи (...) а лошата работа и недоб-
рокачествените материали се прикриваха чрез подкупите на 
приемателните комисии и експерти...“ Така е, защото „...на 
властващите политикани се отпускаха кредити за строеж на 
сгради както за частни нужди, тъй и за нуждите на бързоразви-
ващата се държавна администрация. 

Особено драстични далавери за незаконно забогатяване са 
се извършвали с държавното имущество заради високите наеми, 
ниските надници и евтините строежи (...) Построените с държав-
ни средства сгради бързо се плащаха от наемите (...) Но най-
лесно и бързо се плащаха сградите, отдадени под наем на 
държавата, с която приближените до властта чрез подкупи и 
партийни връзки сключваха дългосрочни договори за много 
високи наеми...“ По този тарикатски начин са се трупали много 
лесни пари, защото всички държавни ведомства до 1920 г. с изк-
лючение на сградите на Военното и Вътрешното министерство 
са били настанени в частни сгради. Тъкмо „...тая, взела широки 
размери практика бе една от формите за трупане на богатст-
ва без инициатива и без труд...“. 

Крупен „източник на забогатяване – пише възмутено ав-
торът – бяха и сключените в чужбина държавни заеми, при 
които кредиторите даваха обичайния процент на преговаря-
щите. Заемите се сключваха при 5 на сто лихва и 16 на сто еми-
сия. Съдържанието на тия проценти е следното: срещу задълже-
ния от 100 лева кредиторът изплаща на държавата само 84 лева 
– това е емисията, а лихвата и заемът се плащат върху 100 лева. 
В резултат на тоя грабеж държавата към 1940 г. остана 
длъжник за 12 612 112 000 лева, след като в продължение на 
50 години (първият заем бе сключен през 1892 г.) бе платила 
над 8 млрд. лева лихви и погашения...“ 

„...Много са и много тъмни са пътищата, по които поро-
кът, въоръжен със силата на властта, ограбваше народа и 
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трупаше богатствата на българската буржоазия, която чрез 
инфлацията по време на войната успя да издължи на Бъл-
гарската народна банка с нищожна сума милиардите, които 
бе взела за строежа на своите предприятия. Тази инфлация 
ограби и сведе до едно нищо дългогодишните спестявания 
на народа“ – заключава убедително правдиво и твърде актуално 
днес публицистът Димо Казасов∗. 

Почти по същия начин и в остър дисонанс с демократичните 
норми на правовата държава с всички 12 реституционни закона в 
прехода практически се извърши една тотална, всеобхватна и 
пълна реституция на абсолютно всички недвижими и движими 
имущества. „Ценното“ в случая е това, че към реституцията на 
недвижимите бяха прибавени и движимите имоти от рода на цен-
ните книги, различните скъпоценности, златото и среброто и вся-
какви други лични вещи, стига правоприемниците да докажат, че 
са били притежание на техните деди и бащи. Не е указано обаче 
друго: как наследниците на отнетите движими вещи ще докажат 
тяхното законно придобиване в годините на стопанската разруха 
през Втората световна война... Изобщо беше върнато цялото 
движимо и недвижимо имущество на бившите едри собстве-
ници, без да се обръща никакво значение на това, че само 
малка част от тях са го придобили законно, а останалата част 
– незаконно, включително и на тези „честни“ собственици, 
които хем са грабили държавата, хем са плащали държавни 
пари за избиването на българските антифашисти... 

Но върхът на това антисоциално реституционно безобра-
зие, което всъщност представлява едно ново разграбване на 
държавното, – от особено, специфично естество – се заклю-
чава в следното: защо, по силата на какви правни норми и 
откъде накъде в края на краищата държавата ще връща едно 
съмнително придобито огромно имущество, без да наложи 
съответните данъци, след като в продължение на цели 50 
години тя го е стопанисвала, поддържала и обновявала, ма-
кар че тоталитарната държава беше под контрола на номенкла-
турната класа, която използваше държавната собственост като 
своя? И въобще допустимо ли е от всякаква гледна точка да вър-
неш недвижими имоти за милиарди левове на няколко процента 
от населението тогава, когато държавната хазна е почти изпраз-
нена до дъно, и тогава, когато всички останали хора са подложени 
на драстични издевателства под предлог, че се прави реформа! 

                                            
∗ В цитирания текст курсивите и бележките в скобите са мои (Г. М.). 
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Така че истинското име на тази малка социална група хора, 
претендираща да формира имиджа на новата богата класа в 
България, е съвсем друго: това е една реституционно-
паразитна и рентиерско-потребителска прослойка, която нито 
е способна да развива общественото производство, нито пък 
носи позитивните черти на отговорния социален капитал; това не 
е и социалната прослойка на „буржоата благородник“, която мо-
же да направи отстъпки, когато националните идеали диктуват 
компромиси с корпоративните интереси; това най-сетне е онази 
компрадорска прослойка от бивши „мъченици на тоталитаризма“ 
(или повечето от тях), които от кратки агънца през „комунизма“ 
бързо се превърнаха в хищни вълци на капитализма и които, без 
да знаят що е труд и чест, алчно лапат от държавната трапеза 
със спонсорството на властта – имущество, имоти, собственост... 

По-преди вече споменахме за безжалостните икономически 
последици от реституцията, а сега само ще подкрепим току-що 
казаното с резултатите от нея чрез състоянието на българско-
то земеделие: първо, поради закъснялото връщане на пра-
вата върху земята българските селяни получиха своята 
собственост чак в края на 1998 г.; и второ, стопанските ре-
зултати за периода 1990–1998 г. направо са трагични, тъй 
като е налице спад с над 80 % на инвестициите в селското 
стопанство, връщане към ръчното обработване на земята 
(съответно 90 % спад на употребата на комбайни и 95 % – на 
трактори), „преход“ към „неполивно“ земеделие (при 1/20 
останали поливни площи) и завръщане на първобитното 
събирачество на онова, което „земята ражда“35. Тоест днес, в 
зората на ХХI век и в епохата на супермодерните технологии, 
българското земеделие отново се намира в ХIХ век, защото зе-
мята пак се обработва от Белчо и Сивушка! 

Нека заключим: реализацията на мита за „лошата дър-
жава“ и неговото „врязване“ в общественото съзнание на 
практика превърна българската държава в майка кърмилни-
ца за олигархията и в злобна мащеха за народа. 

6) Митът за „двуполюсния модел“ 
Може направо да се каже, че това е един от най-аморални 

политически митове, които намериха дълбока почва в хода на 
българския преход. Така е, защото на обществеността постоянно 
се натякваше, че именно това е новият и единствен демократи-
чен (двупартиен по подобие на англосаксонските) модел, нала-
гащ се като алтернативен контрапункт на тоталитарната система; 
                                            
35 Вж. Анатомия на прехода... Цит. съч., с. 127. 
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и още – аморален е, защото зад формираните партийни структу-
ри се „спотайваха“ твърде успешно всички политически деяния 
на зародилата се вече (партийна) олигархия, които впоследствие 
доведоха и поредната социална катастрофа на цялото българско 
общество. 

Но какви са тогава съществуващите политически субекти? 
Сега е модерно да се развива тезата, че след парламентар-

ните избори (2001 г.) двуполюсният модел бил разбит, което хем 
било облагородило политическата система на страната (със ста-
билизиране на центъра чрез НДСВ), хем било натикало големите 
партии у нас (СДС и БСП) в опозиция като „награда“ за неуспеш-
ните им управления. Тази теза обаче освен че отново се митоло-
гизира, изобщо не дава отговор на въпроса: Какво стана с аван-
гарда на родните политически сили, или с партийната олигархия? 
Защото например ако моделът е разбит, то би било съвършено 
логично тези олигархии да са един „пресен“ исторически спомен; 
или пък, ако те продължават да съществуват макар и замаскира-
ни, да имат определена същност, да са изградили съответна 
структура, да се състоят от различни социални слоеве и пр., и пр. 

Ние смятаме, че независимо от обстоятелството, при което 
най-голямата лява и дясна партия вече (три години) не са на 
власт, то създадените от тях партийно-политически олигархии (в 
течение на целия преход) не само че не са изтикани от полити-
ческата арена, но и, необезпокоявани от никого, продължават 
юнашки да разграбват сиротата българска държава. Един от най-
изпитаните начини за това е принципът на „нашизма“ („наш човек 
– предан човек“), за чиято ориенталско-бакалска същност (въп-
реки че е писано твърде много) все пак ще си позволим да изка-
жем няколко собствени размишления. 

В преходните реалности този принцип (на подбор на кадри-
те) винаги се е характеризирал с два яркоизразени белега: 
единият от тях се опира на негласното партийно правило „ти – 
на мене, аз – на тебе“, което осигурява необходимите попечи-
телства, поддръжка и привилегии от високопоставени олигархич-
ни персони (на взаимоизгодна основа); докато вторият белег се 
отнася до скритото утвърждаване на т.нар. връзкарска система, 
която, я на партийна, я на олигархична, я на роднинска, я на шу-
робаджанашка, я на кумовско-сватовска и пр. основа дава необя-
тен простор за правене на светкавична политическа кариера от 
страна на маса некомпетентни хора. В резултат на това се фор-
мира един нов „всестранен“ партиен и държавен кадър на прехо-
да, или един „уникален“ политически всезнайко и всеможко, 
който, ако вчера е бил състудент на важен партиен велможа, 
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утре вече е негов премиерски говорител (какво като фъфли, ко-
гато говори!); ако вчера е бил местен партиен лидер, утре вече е 
мастит депутат парламентарист (какво като никога не е работил 
по специалността си!); ако вчера е бил приближен на висшия 
партиен водач, утре вече е оглавил министърпредседателския 
пресцентър (какво като използва нецензурни думи и „мобифон-
ното“ право!); ако вчера е бил никому неизвестен депутат, утре 
вече е вътрешен министър (какво като не изпуска купони и ревю-
та с красавици!); ако вчера е бил университетски дърдорко, утре 
е вече макроикономист номер едно (какво като дотогава не е 
припарвал до министерство!); ако вчера е бунил хората по бари-
кадите против управляващите, утре вече е шеф на парламен-
тарна комисия (какво като дори и висше образование няма!); ако 
вчера в опозиция е вдигал гръмотевични (словесни) бури с висш 
сертификат за демагогия, утре вече е „пръв“ министър (какво 
като не отбира от материята, за която отговаря); ако вчера е бил 
в авангарда на протестите против властта, утре вече е във вис-
ше държавно кресло (какво като си назубрил някоя и друга „ев-
ропейска фраза“ и не различаваш „персона нонграта“ и вербална 
нота!); и най-после, ако до вчера е спонсорирал и случайно сва-
лят предварително управляващата партия от власт, утре отново 
ставаш депутат, министър, директор..., и пак чакаш своя звезден 
политически час. 

...Ако, ако, ако... 
Изобщо новите „демократични“ управници могат да бъдат 

всичко, което не са, стига да са предани на партийната олигар-
хия и вождовете, а това, че не са особено добри политически 
мениджъри и че развъждат тотална професионална некомпетен-
тност в държавното управление, едва ли е чак толкова същест-
вено. Вероятно защото като благочестиви миряни стриктно спаз-
ват мъдрата евангелска проповед: „Истината, истината ви каз-
вам, няма слуга, по-горен от господаря си, нито пратеник, по-горе 
от оногова, който го е пратил“ (Иоан, гл. 13, 16). 

Естествено принципът „наш човек – предан човек“ идеално 
се снажда с пропорционалната избирателна система и никак не е 
удивително тогава, че тя със зъби, нокти и лакти се защитава от 
почти всички основни политически сили, тъй като евентуалната 
нейна промяна (с мажоритарна система например) ще запрати 
по дяволите – поне частично – олигархичното наместване на 
партийните листи, а заедно с тях и този уродлив партиен подбор. 

Изрично трябва да се отбележи, че в рамките на неономен-
клатурната селекция чрез принципа на „нашизма“ се изгражда 
една затворена кадрова система на висше, средно и низше рав-
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нище, в която мнозинството номинирани кадри са взаимно зави-
сими от горестоящите олигархични началства, услугват си едни 
на други и щъкат от пост на пост. Тоест превръщат се в универ-
сални или всестранни „демократични пенкелери“, при което 
достъпът на нови попълнения силно се ограничава, ако те не 
приемат съществуващите правила за издигане на „наши момчета 
и момичета“ към върховете на властта. 

Въз основа на личната и партийна преданост мимо лидери-
те и централните звена отдавна са създадени и функционират 
няколко основни слоя, кръжащи в орбитата на върховните пар-
тийни ръководства. Концентрирани във и около партийните ли-
дери и централи (на основните леви, десни и центристки партии), 
тези олигархични слоеве могат да се диференцират в 
следните по-важни типове: 

1) върхушечен партиен слой, съставен от членовете на 
висшите ръководни органи, невлизащи в малцинствената числе-
ност на политическата олигархия (когато партията е на власт); 

2) роднинско-приятелски слой – включващ протежета на 
партийната олигархия, която тя настанява на високи управленски 
постове в структурите на държавата; 

3) бизнес-мениджърски слой – „лоялните“ към олигархич-
ното малцинство в партията държавни мениджъри, предимно от 
„тежък“ фирмен калибър; 

4) корпоративно-групов слой – тесен кръг представители 
на едрия частен бизнес, впримчени главно на финансова основа 
при „подпомагане“ на дейността на партийната върхушка; 

5) партийно-апаратен слой – обхващащ работещите на 
щат висши апаратчици в партийните централи; 

6) експертно-съветнически слой – абсолютно ограничен 
експертен състав в лицето на политическите съветници на пар-
тийните лидери и на техните заместници; 

7) захранващо-съпътстващ (на върхушечния) слой – 
състоящ се от представителите на местната олигархия от средно 
и по-ниско равнище, или членовете на новата „демократична“ 
номенклатура; 

8) разнороден елитен слой – обемащ шефовете на близки 
в идейно отношение до съответните партийни малцинства не-
формални организации (синдикални, младежки, женски и пр.); и 

9) изключително специфичен олигархичен слой, или та-
кава малка група хора, готова за изгодна колаборация с всяка 
нова олигархия, дошла на власт, която по думите на П. Р. Сла-
вейков (през 1886 г.) винаги „излязват насреди, та се мятат ту 
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към тъз, ту към онъз партия (...) за да бъдат сигурни, че ще имат 
огън за цигарите си“36. 

Обединителната основа на всички посочени олигар-
хични слоеве не са прокламираните демократични ценности, 
не е защитата на националните идеали, не са и мераците за 
извършване на историческия посттоталитарен преход, а 
преди всичко и главно е стремежът за завземане на властта 
и нейното използване за политически, икономически, лични 
и всякакви други привилегии, ползи и изгоди. Така че онова, 
което някои днес наричат „приятелски, братовчедски и цар-
ски кръгове“ в политиката (приближени до този, онзи или 
трети министър-председател), никога не е било и не би мог-
ло да бъде нещо друго, освен само едно: скрито или открито 
проявление на дейността на различните олигархични слое-
ве, които в зависимост от управленския цвят пряко обслуж-
ват всяка нова властна олигархия в страната. 

Специално трябва да се отбележи привилегированият ста-
тут на един десети олигархичен слой, който плътно гравитира 
около двете партийни централи, ползващ се с реномето на бор-
ци против фашизма и капитализма (активни борци в БСП) и 
респективно – против комунизма и тоталитаризма (репреси-
раните в СДС). В качеството им на репресирани по политически 
причини – преди и след 9.IХ.1944 г. – и едните, и другите предс-
тавители на този двупартиен слой играят важна роля в идейното 
и кадрово идентифициране на основните политически сили в 
страната. Същественото обаче е друго – по подобие на просло-
вутите активни борци при „социализма“ репресираните господа 
след 9.IХ.1944 г. твърде бързо се ориентираха към структурите 
на властта, търсейки пряко материално-финансово „обезпече-
ние“ от нея... По този начин за кой ли път в нашата история (без 
да отричаме мъките на хората) отново и отново в някаква степен 
пак се създават храненици на властта, пълнейки портфейли за 
държавна сметка поради конюнктурни политически интереси и 
раболепно отношение към силните на деня... 

От такива позиции митът за „двуполюсния модел“ може 
да се определи като един от най-измамните и илюзорни в хода 
на българския преход, тъй като в него не се съдържа даже и час-
тица от напредничавите политически модели в света. Нещо по-
вече – олигархичният характер на този модел направо опо-
рочи същността на изграждащата се демократична власт в 
България, която власт наистина е демократична, но само по 
                                            
36 Славейков, П. Р. Избрани творби. С., 1986, с. 65. 
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форма, доколкото се конструира чрез свободни и честни 
избори. Що се отнася обаче до нейното съдържание – висо-
коефективна работа на държавните институции (парламент, 
правителство, съдилища), то тя, властта, действително фун-
кционира твърде некачествено и неефективно, за което сви-
детелстват плачевните факти за българската държавност – 
„недъгава“ държава, „безлични“ институции, „всесилен“ 
бюрократизъм, „властваща“ некомпетентност, „всеядна“ 
корупция и пр., и пр. Към това могат да се добавят и ниският 
жизнен стандарт, и тоталната бедност на хората, и огромни-
те богатства на шепа хора, и още, и още..., за да стане докрай 
пълна нерадостната картина на масовото възприемане (и 
разпространение) на този политически мит. 

7) Митът за т.нар. „политическа класа“ 
По време на целия преход от учени и от не чак дотам изу-

чени люде упорито се втълпяваше една фраза, която внушава-
ше, че у нас вече се е формирала т.нар. „политическа класа“ и че 
именно тя ще измъкне страната от тресавището на тоталитариз-
ма, превеждайки ни в западния социален рай. Тази фраза обаче 
не се оказа нищо друго, освен поредният измислен политически 
мит, от който пострадаха цялата държава, гражданското общест-
во и българският народ. Това не е необходимо специално да се 
доказва, защото самото социално-икономическо развитие на 
страната (съсипаната икономика, ликвидираното земеделие, ши-
рещата се бедност, унищожените социални придобивки и пр.) 
повече от категорично потвърждава тезата, че в България не се 
е изградила знаеща и можеща „управляваща класа“. Факторите 
за това състояние на нещата са много, поради което тук ще из-
редим само по-фундаменталните от тях: липса на демократични 
традиции, унищожаване на старата политическа класа, „нециви-
лизована“ политическа култура и редица други. 

Оставяйки настрана теорията на въпроса за политическата 
класа (определение, структура, състав, класификация)∗, нека все 
пак разгледаме накратко: Как се зароди и формира нашенската 
„управляваща класа“?; Какви са нейните отличителни качества?; 
и Защо най-накрая тя не можа да се превърне във водещата и 
цивилизована част на обществото? 

                                            
∗ В политическата наука елитарните теории заемат важно място в нейния предметен 
обхват като съществена част от политологията въобще (За повече подробности вж.: 
Манолов, Г. Политология. Трето допълнено и преработено издание. Пловдив, 2004, с. 
100–110). 
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Процесът на възникване, структуриране и развитие на пост-
тоталитарната политическа класа в България (и респективно на 
партийната олигархия) не протича стихийно или самоцелно, за-
щото се обуславя от още няколко важни причини, които могат да 
се диференцират в две главни групи: универсални (общова-
лидни), или такива, отнасящи се до абсолютната необходимост 
от политически водачи, доколкото произтичат от характера на 
партиите като политически субекти, от организационната им 
структура и от вождисткото тщеславие на техните лидери; и на-
ционални (специфични) причини, които са отражение на де-
мократичните традиции, политическата култура и историческия 
опит на партиите в различните страни. Към тях трябва да се 
включат и причините от народностно, психологическо, личностно 
и прочие естество (конкретно за България), измежду които траен 
отпечатък са оставили антидемократичните десетилетия на ав-
торитарните (преди 9.IХ.1944 г.) и тоталитарния (до 10.ХI.1989 г.) 
политически режим. В този смисъл, когато разглеждаме генезиса 
на олигархията, задължително е да откроим острата липса на 
аристократичен политически елит и свързаната с него поли-
тическа интелигенция, чиито корени отдавна бяха ликвиди-
рани поради прекъснатия социално-исторически континуум 
от тоталитарния социализъм. Тези комплексни причини, нас-
ледени от близкото минало, бяха, са и продължават да бъдат 
най-могъщите скрижали, които предопределиха създаването на 
партийната олигархия в посттоталитарната епоха. 

Съвкупното проявление на посочените причини след нача-
лото на демократичните промени от година на година все по-
ясно доказваха на българската общественост, че на мястото на 
една нова и национално-отговорна политическа класа (и елит) се 
е появила една добре замаскирана около партийните централи 
класическа партийна олигархия от партизанско-паразитен тип. 
Това – едно. Друго – партийната олигархия е управление на 
малцинството, състоящо се от тесен кръг висши ръководни 
персони, които, притежавайки партийната власт, са концент-
рирали голяма част от нея в ръцете на лидера; и което (мал-
цинство) взема всички важни политически решения почти 
винаги според волята на водача, без да зачита мнението на 
членската маса. И трето – става дума за партийната, а не за 
политическата олигархия, тъй като истинска управленска оли-
гархия имаме едва тогава, когато съответната партия участва в 
различните висши структури на властта. 

Всичко това ни дава основание да заключим, че партийната 
олигархия, ставайки управляваща след избори, изцяло пренася 
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начина на вземане на партийни решения (по подобие на горния) 
в държавните институции, което неизбежно води до два негатив-
ни момента: порочен, т.е. олигархичен стил на управление във 
вреда на мнозинството и в полза на малцинството; и формиране 
на отрицателни политически качества на управляващите, които 
повсеместно отвращават и отчуждават хората от тях. 

Кои са в този смисъл най-отличителните качества на бъл-
гарската политическа олигархия? 

Първо. Изключително съществено качество за опознаване-
то на новата олигархия в страната е различният и своеобразен 
посттоталитарен начин на нейното целокупно формиране. 
Тя, новоизлюпената българска олигархия, далеч не се съизмер-
ва с Аристотеловото определение на този феномен отпреди две 
хиляди години (валидно и до днес), според което олигархичното 
държавно устройство е управление на малцина избрани, но мно-
го богати хора. Тоест такава държавна уредба, където малцинст-
вото е свързано с богатството като лично (и реално) притежание 
на голяма собственост, въз основа на която по право се владеят 
и висшите ръководни длъжности в обществото37. Напротив – на-
шата олигархия е отгледана от старата номенклатура и е ро-
дена в превратностите на посттоталитарния преход, но глав-
но във висините на политическата власт, на която (олигархия) 
нито са присъщи, нито са възможни като качества достолепията 
на политическия аристократизъм. Следователно най-
характерната отлика (и качество) на господстващото малцинс-
тво у нас е, че то е заченато, откърмено и родено във, от и 
чрез върховете на властта, без да са налице останалите 
вътрешноприсъщи компоненти, общовалидни за всяко едно 
такова малцинство – притежанието на собственост, наличи-
ето на богатство, авторитет в обществото и т.н. Тъкмо обрат-
ното – ако сега говорим за току-що забогатели управници в ка-
чеството им на олигархични персони, то това се дължи единст-
вено на присъствието им във висшите етажи на политиката. 

Всъщност родното политическо малцинство представлява 
по същество една олигархия от особен плутократичен тип, 
чиито корени се съдържат в несменяемо загнездилия се висш 
партократичен елит, или във висшата партийна олигархия от 
номенклатурен произход. За нея по сполучливия израз на Р. 
Арон най-вече е определящо това, че „...предпочита средствата 
на хитростта...“, защото „...малцинствата, често в сянка, вземат 
най-важните решения“, при което „...в края на краищата демок-
                                            
37 Вж. Аристотел. Политика. С.: Отворено общество, 1995, с. 76. 
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рацията е съвсем привидна“38. Тази „демократична“ привидност е 
нещо обичайно и закономерно за целия посттоталитарен период, 
доколкото е обусловена от една конкретна особеност, проявява-
ща се като друг формообразуващ признак на олигархията: както 
по своята същност, така и по своя състав новото управлен-
ско малцинство по „правило“ се е създало „отгоре“ надолу, 
сиреч – напълно изкуствено и манипулативно, без задължи-
телните (за подобен процес) процедури и механизми, които 
обезателно протичат във всички уважаващи себе си полити-
чески партии, движения и организации. Или, казано директно, 
„обратнопропорционалният“ начин на създаване на новата поли-
тическа олигархия в страната – отгоре надолу – решително спо-
собства както за нейното възходящо забогатяване (не чрез уве-
личаване на производството, а за сметка на разграбването на 
сътвореното богатство), така и за тясното ù преплитане с най-
разнообразни структури и персони със съмнителен характер. 

Второ. Едно от най-ярко изразените качества на господст-
ващото управленско малцинство в страната представлява без 
капчица съмнение посттоталитарният синтез между власт и 
собственост, въз основа на който се оформиха контурите на 
една нова политико-икономическа олигархия, здраво усукана 
около изтънялата държавна снага и около крехки-те ù институци-
онални организми. Израстването на такава олигархия за толкова 
кратко време едва ли е прецедент за общества, извършващи 
трансформационен преход, но при нашите български условия 
този специфичен слой (олигархията) намира своите обективни 
основания в целокупното си историческо битие, и по-специално в 
наложените стародавни представи за съотношението между по-
литическата и икономическата власт. 

Коренните основи на новата политико-икономическа оли-
гархия у нас могат да се търсят в дълбините на българската 
история, от които и до днес като ярък рубинен лъч блести една 
архаична политическа традиция: силното доминиране на 
политиката и на овластените висши персони върху цялост-
ното социално-икономическо и културно развитие на нация-
та. Основният постулат на тази нецивилизована традиция за 
смисъла и ползата от властта изобщо образно може да се дефи-
нира с простичкото „граби, когато си на власт, докато не са те 
бутнали от власт“, което, от своя страна, намира израз в абсур-
дната народопсихологическа нагласа, че политическата кариера 
е невъзможна без подчиняването на икономическата власт. Ина-
                                            
38 Арон, Р. Демокрация и тоталитаризъм. С.: Аргес, 1993, с. 75. 
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че казано, нито една персонална (политическа) кариера не стру-
ва и пукнат грош за възходящото развитие на партийните елити, 
ако икономическото замогване на тези елити не се постига от 
позициите на силата чрез средствата и посредством големите 
възможности на властта въобще... 

Трето. Въз основа на притежаването на властта и на вла-
деенето на собствеността в посттоталитарната държава полити-
ческата олигархия се превърна в едно ново привилегирова-
но кастово съсловие, което по законов път само си определя 
какъв да бъде размерът на ползваните държавни „привилегии“. 
Мащабите на тези привилегии надхвърлят обаче всякакви разум-
ни граници, защото става въпрос за бюджетни средства на дър-
жавата, които се заделят ежегодно от т.нар. „политически елит“, 
при това в едно твърде болно и обедняло „преходно“ общество. 

Четвърто. Следващото качество поне на част от действа-
щия управленски елит може да се определи като корумпира-
ност на политическата олигархия. Това безкрайно зловредно 
управленско качество, каквото е корупцията изобщо, отдавна 
придоби небивали по мащаб размери, пронизвайки надлъж и 
нашир както всички важни опорни центрове на властта, така и 
„фронта“ на държавната администрация. 

Корупцията във висшите олигархични ешелони на властта 
най-често се проявява в прякото използване на високите държав-
ни постове за лично облагодетелстване чрез най-разнообразни 
законни и незаконни форми. В повечето случаи това става „за-
конно“, когато овластени персони „извършват“ различни видове 
услуги (комисионерски, посреднически, лобистки и др.), за което 
получават или високи лични доходи над държавните възнаграж-
дения, или използват властното си положение за определени 
придобивки (жилища, коли, мобифони и т.н.), чиито разходи се 
поемат било от държавата, било от добронамерени спонсори∗. 

Една такава узаконена форма на корупция е напълно въз-
можна, защото в държавата балансът между трите вида власт е 
„разхерметизиран“, при което зад формално приложимото гос-
подство на правото управстват олигархичните прослойки на най-
висше равнище. Вследствие на това институционалният синхрон 
между властните структури е обърнат наопаки, поради което и 
бариерите пред разгръщането на корупцията във властта изоб-
що не съществуват. Така се създават автономни сфери на 

                                            
∗ Скорошният скандал (2004 г.) с раздадените на безценица от фонда на Министерския 
съвет около 70 държавни апартамента (на министри и други висши чиновници) само 
потвърждава този факт. 
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властта, както точно ги определя Адам Пшеворски, които 
„...функционират в съответствие с различни правила и често 
се израждат в системи на частно насилие и частно господст-
во, в господство на семейството, регионализъм, пребенда-
лизъм или персонализъм. Техните връзки с държавата чес-
то се основават на размяната на гласове, политически услу-
ги, публични средства и административни ресурси“39, тоест 
на всичко онова, което създава предпоставки за превръщане на 
държавното в частно, в лично, в индивидуално и водещо в край-
на сметка до един тотален разцвет на властната корупция нався-
къде и във всичко. 

Патологичните размери на корупцията във властта наисти-
на е придобила апокалиптични измерения. По данни на различ-
ните социологически агенции средно около 70 % от състава на 
изпълнителната власт (на висше, средно и низше ниво) е 
корумпиран и подкупен, без изобщо да включваме тук високата 
степен на корумпираност, която съществува при другите видове 
власт. 

Пето. Друго отличително качество на бюрократизираната 
политическа олигархия у нас е нейната висока степен на вът-
решна самозатвореност (самокапсулираност), за която „бро-
небойни патрони няма“, тъй като основната ù грижа е укрепване-
то на съответните държавни структури с партийно предани и 
лично верни свои хора. Това качество, характерно за всяка власт 
на олигархията, е добре познато и известно от политическата 
история на олигархичните държави, поради което няма да се 
спираме по-подробно на него. 

Шесто. Целокупното господство на политическа олигархия в 
страната от ден на ден и от година на година все по-отчетливо ни 
доказва едно нейно колкото противно, толкова и трагично управ-
ленско качество – масова професионална некомпетентност и 
тотална управленска непригодност. Това качество на българс-
ките политици е една абсолютна житейска истина и ярък показа-
тел на нещо много съществено: в лицето на господстващата по-
литическа олигархия и посредством наложените от нея „управ-
ленски“ критерии за рекрутиране на различните видове кадри 
повечето от занимаващите се с политика у нас далеч не са най-
добрите специалисти в своята област (тоест умеещи да „правят“ 
политика), а по-скоро са същински политически аджамии, които, 

                                            
39 Пшеворски, Адам. Стабилната демокрация. – Политически изследвания, бр. 2, 1996, с. 
189. 
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криейки ръководната си безпомощност (зад партиите), мислят 
единствено за собственото си материално благополучие. 

Няма по-голямо доказателство за прочутата некомпетент-
ност на българската олигархия от следните сравнителни данни: 
докато през периода 1990–1997 г. икономическият растеж на бив-
шите „соцстрани“ от Централна Европа (Полша, Унгария, Чехия и 
Словакия) средно е бил около 2–3 на сто по-висок в сравнение с 
България, то у нас, скрити под „поносимата цена на прехода“, 
различните олигархични кохорти съзнателно и потайно ограбва-
ха банки и фирми40, „източваха“ националното богатство, довеж-
дайки до просешка тояга (към края на 1996 г.) цели слоеве от 
българското общество. 

Седмо. Като следствие от вилнеещата властна некомпетен-
тност в държавата логично се зароди и друго отличително качест-
во на управляващите – политическата аморалност на господс-
тващата олигархия, която в различна степен „порази“ цялата 
политическа класа, както и всички социални сфери на обществото. 

Преди всичко трябва да се подчертае, че политическият 
аморализъм на господстващото малцинство е мотивирано от 
шестващата недосегаемост на висшите политически функци-
онери от законите и правото в българската държава. Сам по 
себе си този факт предполага формирането на особен тип психо-
логическо и политическо мислене (и поведение) у новата гос-
подстваща олигархия, което намира израз в разгулното ù консу-
миране на властта и в безпардонното ù поведение по време на 
практическото реализиране на политическите ù отговорности. 
Това, на свой ред, автоматично деморализира политиката чрез 
подмяна на ценностното в политическия морал (колкото и да е 
малко то у нас) с циничното, демагогското и безкултурното в ре-
алния политически живот. 

Като антипод на западната политическа култура проявява-
щото се безкултурие в политиката традиционно-исторически е 
съхранило в себе си родилните петна на „управленската ориен-
талщина“ в Българската държава. Порочното ù зачатие се съдър-
жа в чудовищната партийно-политическа партизанщина, която 
още в края на ХIХ век великолепно е схваната (и разкрита) от 
чешкия изследовател К. Иречек, който в труда си „Княжество Бъл-
гария“ пише: „Във вътрешната политика владеят най-ожесточени 
партизански злоби, всякакъв род интриги, които виреят на Изток. 
София е истински котел на вещици. Който е имал случай да пре-
живее няколко години сред местното политическо общество, той 
                                            
40 Вж. Анатомия на прехода. Цит. съч., с. 67. 
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през целия си живот ще чувства кошмар при наумяването на тая 
отровна готварница. При това там често, ден за ден се разпрост-
раняват най-невероятни политически и полуполитически клюки... 
Непредубедената оценка на местните таланти, особено на поли-
тическите противници е изключение... Оттук бързото овехтяване 
на политическите величия и забележителното явление, че хора, 
които известно време са се наслаждавали на най-голямо уваже-
ние, пак бърже ниско се строполяват от своя пиедестал“41. 

Тази справедлива оценка на партизанските котерии в бъл-
гарския политически живот ще допълним с още няколко постто-
талитарни черти, чиито безнравствени параметри надхвърлиха 
„байганьовското у Бай Ганя“! Такива са например политическото 
високомерие, отявленият кариеризъм, просташкото властогонст-
во, духовната бедност, „етичното“ продажничество, личностната 
невъзпитаност... и изобщо претенциозната властна дебелащина 
и каруцарският политически език, зад които олигархичната вър-
хушка демагогски прикрива собственото си аморално безсилие 
при управлението на държавата. 

Осмо. Към портретната характеристика на политическата 
олигархия накратко ще щрихираме и безочливото проявление на 
политическата парвенющина, което качество е универсално, 
защото макар и в различна степен ежедневно се среща и наблю-
дава у почти всички представители на тази олигархия. 

Парвенющината във висшите коридори на властта винаги е 
била закономерно явление в следосвобожденския ни политичес-
ки живот. По правило тя винаги и най-добре вирее в смътните 
времена на всякаква социално-икономическа и политическа конт-
рабанда, когато държавността се намира в упадък, а пък моралът 
представлява само звучна фраза. В зловонието на такава соци-
ално-нравствена атмосфера (каквато между впрочем е и постто-
талитарната) твърде бързо се формира и образът на политичес-
кото парвеню, което в лицето на голяма част от господстващото 
малцинство диктува „модата“ на съвременните житейски нрави. 

На парвенющината в българската литература са посветени 
прочути страници и произведения, в които пародийно се бичуват 
както шарлатанските държавни мурафети, така и плиткоумните 
управленски шмекерии на нашенските първенци и политици в 
стремежа им към сляпо подражателство и кариера и в устрема 
им към шеметно забогатяване и разкош. Между тях обаче като 
перла в короната блести ненадминатото есе „Парвенюто“ на го-
лемия наш народопсихолог Иван Хаджийски, в чието съдържа-
                                            
41 Иречек, К. Княжество България. С., 1897, с. 335. 
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ние се намират забележителни размишления за универсалната 
природа на този вечножив български феномен (парвенюто). 

Според автора парвенющината представлява обективно 
преминаване на един или много субекти от по-низше в по-висше 
обществено положение, при което чрез рязък скок (от малкото 
към многото) различни социални слоеве изведнъж придобиват 
неимоверно висок статут в йерархичната система на обществото. 
Най-често това са такива групи хора или отделни личности, които 
са „успели по пътя на лазянието и примерната служба“ да се из-
дигнат до държавнически постове от низшите социални слоеве и 
които никога не са предполагали, не са се готвили и не са вяр-
вали, че могат да попаднат под ослепителната светлина на сла-
вата в периода на „Доказващия се гений“. Или, става дума за 
новите богаташи, възкачващите се бюрократи, „...политически-
те ренегати, потурнаците (...) видни обществени личности, 
хора с власт над другите и пр., и пр., без да са имали се-
мейната традиция, семейното възпитание и спонтанното ор-
ганическо самочувствие за новата жизнена среда, която ги 
изненадва със своите искания и към която трябва да се на-
годят“ (подчертаното е мое – Г. М.)42. 

Но такова „жизнено скачане“ в нова и коренно различна со-
циална среда поставя парвенюто в съвършено извънредни обс-
тоятелства, при които то няма нито вътрешномотивационна ос-
нова, нито пък е в състояние да скъса с плебейското си минало и 
обществено битие. В зависимост от това Ив. Хаджийски се спира 
и на психологията на парвенюто, чрез която то преминава към 
новата обществена среда: страхът да не бъде открит произходът 
му, да не бъде открит самият той и да не стане смешен; със ста-
ранието да докаже първичността си с новата среда; с опасе-
нието, че мълчанието и пасивността му в дадени случаи могат да 
се тълкуват като страх и простащина; с ненаситния апетит към 
живота и негови-те удоволствия до самозабрава; с едничката 
егоистична вяра в чудесата на успеха, надценявайки собствени-
те си сили и губейки усета към реалностите на живота и т.н.43 
Въобще към всичко онова, което довчера е било мисловен ми-
раж, а днес изключително лесно може да се навакса и придобие 
чрез изпитаната психология на приспособленството. 

Изтъкнатият познавач на българския бит и душевност Ив. 
Хаджийски със завидна проницателност анализира и извежда 
всички най-съществени черти (и аспекти) от морално-

                                            
42 Хаджийски, Иван. Оптимистична теория за нашия народ. С.: Отечество, 1997, с. 317. 
43 Вж. пак там, с. 318. 
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нравствения облик на парвенюшкото поведение. Според него 
то, „парвенюто, е оголена от всяка нравственост (аморална) 
личност...“, понеже се формира като стопански мошеник с по-
мощта на единственото му притежание – силата на парите, доб-
лижавайки се по този начин до „...най-безусловните видове пи-
ратство: стопанско и духовно (демагогията)“; то, „...парвенюто 
(...) обожествява себе си, смята се за нещо изключително и (...) 
се отнася към другите като към стадо некадърници...“, защото е 
опиянено от собствените си сили, доколкото е загубило 
„...границите между възможното и невъзможното“; то, парвеню-
то, рано сутрин се събужда с чувството, че „...влиза в приказния 
сън на неочаквания успех...“, защото в душата му клокочи една 
неудържима „...радост и гордост от собствената му особа...“, с 
която тутакси започва и не свършва неговото отвратително са-
мохвалство: „... „Аз“, „Аз“ и „Аз“; и най-после, същото това пар-
веню особено когато е на власт, използва цял арсенал показни 
средства за собственото си себеизтъкване – „...скъпо облекло, 
накити, изобщо всички предмети на лукса...“, нахвърляйки се 
върху тях с такава въпиюща стръв, „...с каквато се хвърля в бит-
ката за своето създаване“44. 

Трудно би могло да се добави още нещо стойностно към 
тази удивителна народопсихологическа характеристика на фе-
номена „парвеню“, освен това, което сам авторът твърди, че 
„парвенюшките скокове“ на личността далеч не са приоритет са-
мо на отделни хора, а се наблюдават при цели партии, даже и 
при цели народи, какъвто е случаят с българския народ. 

Какво друго, ако не примитивна демонстрация на парвеню-
щина от страна на днешната политическа олигархия са например 
помпозните безсъдържателни появи само на едни и същи висши 
особи, и то по всички възможни медии; мегаломанското високо-
мерие на част от „политическия елит“, живеещ със самосъзнани-
ето за личностна несменяемост; демагогското вманиачване на 
партийни лидери и техни приближени относно незаменимата им 
„реформаторска“ роля; самоафиширащите се и нискоефектни 
псевдопледоарии от парламентарния амвон за бедственото по-
ложение на хората в страната; както и всякакви други подобни 
лустро-сано-фалшиви „благотворителни“ акции на олигархичната 
власт, хвърлящи прах в очите на обществеността като прикритие 
на парвенюшкия стил на мислене и начин на живот на господст-
ващото малцинство (и техните олигархични кръгове)... 

                                            
44 Пак там, с. 321–322. 
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Какъв апотеоз на политическото опростачване на „управля-
ващата класа“ и какво крушение на духа и морала на целия на-
род (може би)!?! 

Девето. По отколешна и прастара българска традиция една 
от най-ярко изразените черти на управляващото малцинство 
днес е негово-то крайно нетърпимо и абсолютно негативно 
отношение към интелекта, възможностите и качествата на 
интелигенцията. Това качество на олигархията не се проявява 
открито, а скришно и потайно, без да важи за онези слоеве от 
интелигенцията, които са сподвижници на основните политичес-
ки партии (експерти, учени, писатели, художници и т.н.) и пряко 
са ангажирани в тяхното експертно обслужване. Става въпрос за 
т.нар. „независима интелигенция“ – научна, културна, художест-
вено-творческа, техническа и пр., която винаги и при всякакви 
обстоятелства е проявявала самостоятелно мислене, критично 
отношение и творчески подход при решаването на различни со-
циални проблеми, тоест – за голяма част от неангажираните с 
властта високообразовани и ерудирани български специалисти, 
които не желаят да сътрудничат с големите партии в страната, а 
искат да бъдат (и да си останат) истински професионалисти в 
своята област. Тъкмо този контингент от интелектуалци е камък в 
блатото на олигархичното малцинство, защото техният професи-
онализъм и знания не се продават за евтини партийни поръчки; и 
същевременно не търпят диктата на малки и големи партийни 
велможи в центъра и по места. 

Наред с това на елитната интелигенция се гледа с подозри-
телно око, като за щяло и нещяло ù се приписват ту партийни 
клишета от рода на „този е наш, а другият не е“, ту с повод и без 
повод я ругаят, че е нарушила „правилната линия“ на властта, с 
което още повече се задълбочава огромната пропаст между дейс-
твителния професионализъм и олигархичната прослойка в дър-
жавното управление. Тази особено неблагоприятна и негативна 
тенденция скоротечно продължава да се развива сякаш същест-
вува мълчаливо олигархично съгласие, насочено против профе-
сионалния елит на обществото с цел той да не „пречи“ на властта 
при реализацията на нейните „отговорности“. Всъщност това е 
една политико-историческа тенденция на своеобразен властен 
антиинтелектуализъм, или на т.нар. „интелектуален остракизъм“ 
от страна на властта, от чиито рецидиви не можа да се опази нито 
една от всички управляващи партии в процеса на досегашния 
преход (без значение дали се осъзнава, или признава това). 

Анализираните дотук качества на новата политическа оли-
гархия в България изцяло носи чертите и белезите на една пара-
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зитна социална прослойка, която винаги е смятала себе си за 
единствена и незаменима във властта и чийто ретрограден по-
литически консерватизъм няма никакъв друг шанс, освен перма-
нентно да „припява“ мита за „политическата класа“ сякаш хората 
са слепи и не виждат кой какво представлява... 

8) Митът за „доброто старо време на социализма“ 
На фона на „демократичните неблагополучия“ митът за 

„доброто социалистическо време“ се превърна в един от най-
жилавите, най-устойчивите и „най-твърдоглавите“ митове на про-
мяната, който и до този ден подхранва различни илюзии в об-
ществото. Този мит се изразява в опростената сравнителна 
представа между тоталитарното минало и демократичното нас-
тояще, която най-общо се свежда до едно популярно съждение: 
може да е било диктатура, ама тогава имаше ред (при „соци-
ализма“), не се крадеше, престъпността беше малка, хората 
си накупиха апартаменти, изучиха си децата, пенсиите бяха 
прилични и пр., и пр. Именно тази „романтично-сантиментална 
митология“ захранва една неспирна и постоянно „клокочеща“ 
носталгия по „социализма“ (сред част от населението) сякаш той 
е бил върхът на социалното развитие за българския народ, а не 
само за номенклатурната класа. 

В интерес на истината ще подчертаем, че подобен тип нос-
талгия има своите обективни основания в периода на т.нар. „зас-
той“ през 70-те години на миналия век, когато привидно всичко 
беше спокойно, цените на стоките – ниски, стандартът на живота 
– приличен... Успоредно с това обаче продължаваше да се трупа 
външният дълг на страната (от началото на 80-те години), с кой-
то се купуваха лук, картофи и други продукти; усилваше се де-
фицитният характер на „социалистическата“ икономика; източва-
ха се различните производствени мощности; откроиха се същес-
твуващите икономически дисбаланси; оформяха се различни 
рентиерски групи на „залязващия комунизъм“, готвейки се да 
„скочат“ в капитализма; и пр., и пр. „завоалирани“ реалности, сти-
гащи до елементарни заблуди. 

За да разсеем тези нереалистични илюзии и заблуди, ще 
приведем като доказателствен материал само 2–3 очевидни фак-
та от близкото „социалистическо“ минало на България: първият 
факт е, че през 80-те го-дини на миналия век у нас са били съз-
дадени над 800 търговски задгранични фирми, които са прахоса-
ли (т.е. приватизирали) около 700 млн. долара народни пари; 
вторият факт свидетелства, че общият размер от всички разхи-
щения и неефективни икономически операции в страната и извън 
нея по времето на „социализма“ възлиза на гигантската цифра от 
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около 131 млрд. лв. (за 1975–1990 г.) и на още 8 млрд. долара 
валутни средства (за 1980–1989 г.); и третият факт говори, че ако 
се сравни общата стойност на разхищенията в българската тота-
литарна икономика, равняващи се на 139 млрд. български и ва-
лутни лева, с общия размер на създадените производствени и 
непроизводствени фондове, равняващи се на около 131 млрд. 
лв. към 1990 г., то излиза, че сумата от профуканите народни 
средства е почти толкова, колкото стойността на всички 
създадени фондове в страната. Или, колкото е създаденото, 
толкова е и прахосаното45! С такова колосално разграбване на 
националния капитал вероятно не могат да се „похвалят“ и най-
отявлените диктаторски режими и деспотии!!! 

Така че ако донякъде носталгичните нотки по „социализма“ 
могат да се приемат, то не бива да се забравят и другите оче-
вадни факти, каквито са например: че всички бяха „равни“ в 
бедността (без номенклатурата); че онова, което се постигаше 
тогава за няколко десетилетия (жилище, кола, вила), сега може 
да се постигне за няколко години (ако държавата създаде усло-
вия и има силна икономика); че младите хора днес също могат 
да получат високопрестижно образование в цял свят (ако има 
национално отговорен бизнес, студентско кредитиране и истинс-
ки пазар на труда), както и в развитите страни, без да се обреме-
няват излишно родителите; че високата престъпност драстично 
би се намалила само за няколко години (стига да съществува 
ефективно взаимодействие между трите вида власт), при което 
държавата от рай ще се превърне в ад за престъпния свят и т.н. 
Сиреч „примамливото могъщество“ на мита за „доброто 
старо време на социализма“ в значителна степен ще се 
обезсили, ако в България през последните 15 години беше 
се създала една действителна демокрация (силни държавни 
институции, отговорни политически партии, ефективни „гру-
пи за натиск“, спазвани човешки права) и пазарна икономика 
(модерни пазарни субекти, резултатна приватизация и рес-
титуция, изградена средна класа, висок жизнен стандарт) по 
западен модел в противовес на тотално ширещата се 
бедност на милиони и милиони българи... Това е истинската 
причина (и същевременно огромна беда) толкова много хора 
умилително да лелеят за близкото минало, без да осъзнават 

                                            
45 Тези проблеми са разгледани от някои български икономисти, откъдето са цитирани 
горните факти (Вж. по-подробно Грибачев, Д. Драмата на социализма през ХХ век. Плов-
див: Паисий Хилендарски, 1997, с. 183–184.). 
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факта, че техният личен и социален просперитет зависи (освен 
от държавата) и от собствените им ум и ръце... 

Дано по-скоро този ретрограден мит се разсее от масовото 
обществено съзнание! 

9) Митът за „политическия месия“ 
Макар че този мит се отнася за цялата ни политическа исто-

рия, неговата проява е особено характерна за посттоталитарния 
преходен период. Защото перманентното му съществуване в хор-
ското съзнание се мотивира от ред исторически, политически, 
психологически, идеологически и личностни основания, които 
успешно съхраняват в умовете на хората мита за силната лич-
ност, способна да извърши реформите в страната. Тук най-мощно 
влияние оказват наслоените народопсихологически фактори (и 
предпоставки) за вездесъщите качества на индивида, персоната, 
човека, вожда, лидера, реформатора и пр. В този смисъл насто-
ящата митологема е широкоприета от хората, повечето от които 
смятат, че „ако има кой да ни оправи“ (лидер, вожд, премиер), 
бързо бихме решили проблемите на българския преход. 

Главният отличителен белег на този политически мит е без-
спорното обстоятелство, че на съответния политически лидер 
се приписват ирационални качества като свръхинтелигент-
ност, висока организираност, значими способности, голяма 
ерудиция, обаятелна харизматичност, мениджърски умения 
и много други, които внуша-ват у хората респект (и популяр-
ност) и у които се създава илюзията за непогрешимост (и 
вездесъщност) на водачите, или реализация на съответните 
реформи. Тази нереалистична идеализация на лидерите (грани-
чеща твърде много с култа към личността) обикновено се израж-
да до степен на вождизъм, който българският учен Валери Сте-
фанов изключително точно е характеризирал: „Вождът събира в 
себе си най-важните аспекти на репрезентацията и легитимация-
та. Той представлява (Народа), обосновава (Учението), упражня-
ва (Властта) и задава (Смисъла). Той се превръща в морална 
норма и социален компас, който ориентира отношението на от-
делния човек към света. Затова е толкова съдбовно обичан, не-
истово хвален и горко оплакван. Защото без вожд светът е пра-
зен, сърцата са болни“46. Или, казано по друг начин, вождът при-
тежава чудодейни способности, които останалите хора изобщо 
нямат и затова от вождовете и лидерите най-често се очакват 
невиждани чудеса в тяхната политическа дейност, които обаче 
никога не се сбъдват, но за сметка на това пък жестоко разоча-
                                            
46 Стефанов, В. Вождът (Иконата, възхвалата, илачът). – Разум, бр. 4, 2003, с. 92. 
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роват хората. Така беше и у нас с младия социалистически во-
дач (1994–1996 г.), за когото се смяташе, че като необременен с 
„комунистическо“ минало ще проведе сложните политико-
икономически реформи (само дето се забравяше, че със „социа-
листически“ манталитет пазарно-демократични реформи не се 
правят); така беше и със самозвания реформатор на една бивша 
управляваща партия (1997–2001 г.), който до такава степен 
срасна вождистката, партийната и държавната власт, щото из-
вършваните реформи от пазарноориентирани се изродиха в кли-
ентелистко-корупционни (само дето се забравяше, че със знания 
за политикономията на „социализма“ не се прави пазарна иконо-
мика); така бе и продължава да бъде в момента с едно бивше 
величество, което се вживя в ролята на Иисус Христос, опитвай-
ки се да ни убеждава как за някакви си 800 дни ще станем Клон-
дайк на Централна и Източна Европа (само дето се забравяше, 
че затова се изискват много и много управленски качества)! 

За да се случи всичко това, разбира се, има и обективни ре-
алности, една от които е твърде близката граница с тоталитарното 
ни минало, където ролята и мястото на вожда не само се абсолю-
тизираха до крайност, но и естествено се възприемаха като воде-
щи (в политиката) от почти цялото „социалистическо“ общество. 

В разрез с цивилизованите демократични традиции днеш-
ните политически лидери у нас обикновено съсредоточават и 
концентрират в себе си една прекомерно голяма власт, която им 
дава възможност да се разпореждат еднолично с партийните и 
държавните дела. Те (лидерите) от позициите на някаква манна 
небесна така започват да се самоопиват от властния пиедестал, 
щото почти всички оригинални становища, различаващи се от 
това на партийния лидер, се отхвърлят, а неговото мнение, т.е. 
на лидера, се налага като най-меродавно, което автоматично 
води и до установяването на един авторитарен стил на управле-
ние (този стил обикновено се прикрива). С помощта на властва-
щата партийна олигархия такъв „рафиниран авторитаризъм“ не 
само че остава скрит за широката общественост, но е и напълно 
възможен, защото господството на малцинството във висшите 
(партийни) органи е абсолютно и непоклатимо, доколкото въпро-
сът опира до колективната защита на групово-партийни и на кор-
поративно-икономически интереси. Освен това авторитарното 
лидерско поведение винаги се замаскира с виртуозно скроени 
„демократични“ манипулации при обсъждането на важни проб-
леми (тотална медийна обработка на общественото мнение и 
партийната маса; предварителни устни договорки с колебаещите 
се членове на партийните органи; фалшифициране на необхо-
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димия кворум при гласуване и т.н.), без ни на йота да се посяга 
върху политическите прерогативи или върху „последната“ дума 
на първия партиен водач. 

В периода на целия досегашен преход подобен управленс-
ки стил може да се определи като един специфичен „неототали-
тарен бонапартизъм“, който на приливи и отливи се проявява 
както в дясното, така и в лявото политическо пространство, че и 
в управлението на държавните институции. Неговата водеща 
доминанта е „абсолютната“ правота на политическия водач даже 
и когато съгреши, тъй като вътрешнопартийните механизми се 
владеят от господстващата олигархия в момента. Но този стил 
става особено опасен вътре в самите партийноорганизационни 
структури при вземането на решения (по всички въпроси) и мно-
гократно по-вреден, когато съответната политическа сила е ях-
нала държавната власт. Така е, защото в нашата политическа 
история партийните обкръжения по „традиция“ формират крите-
риите за авторитета на лидера не според неговите интелектуал-
ни качества, не според силата на политическите му аргументи и 
не според някакъв изявен организационен талант, а единствено 
според височината на поста, който заема в пирамидалната пар-
тийна структура. Или, по-точно казано, става дума за възве-
личаване на властния пост във висшата партийна йерархия, 
а не за авторитета на личността като партиен водач. По такъв 
начин се получава една изключително угодна за партийната оли-
гархия (и уродлива за държавата и обществото) „политическа 
асиметрия“, която е коренно различна от декларираните норми 
в партийните устави и програми: от една страна, олигархията 
заздравява своите силни позиции във върховните партийни йе-
рархии чрез изразените „критерии“ и предаността към вожда; а 
от друга страна, виждайки това, избраният партиен водач управ-
лява самата партия напълно субективно, което е твърде далеч 
от всякаква вътрешнопартийна демокрация. 

Най-големият недъг на тази посттоталитарна организация (и 
система) е почти безконтролното господство от страна на пар-
тийните водачи, които, веднъж стъпили на висшите постове, само 
за някакви си 2–3 мандата налагат политически стил на комуника-
тивна затвореност, на олигархично обграждане със свои хора и на 
същинска антидемократичност в организационния живот на съот-
ветните партии. Стегнати в менгемето на желязната олигархия, от 
година на година и от мандат на мандат негативните водачески 
качества обикновено се героизират, за да се стигне до удивител-
ния политико-психологически парадокс партийните маси да 
богоговеят пред „магическите словеса“ на партийните водачи, из-
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падайки в политическа наркоза по митинги и събрания, а самата 
олигархия да не е в състояние да освободи от поста партийния 
лидер при явен провал в партийното и държавното управление 
дори и когато тя (олигархията) е дълбоко убедена в това. 

Този феномен, който бихме нарекли „политически патер-
нализъм“, е детската болест на българските посттоталитарни 
партии и лечение засега май няма, защото той има както яки те-
мели в цялостния социален живот, така и трайни гени в нашата 
политическа история. 

Трябва безусловно да признаем едно особено неприятно, 
но и очебийно политико-житейско обстоятелство: от зараждането 
на младата българска демокрация досега тихомълком си прок-
радва път прословутият синдром за раболепното преклонение 
пред вожда, колкото и да ни убеждават в противното и както и да 
се прикрива този факт с „обективната“ незрялост на политическия 
плурализъм. Чрез своите устойчиви корени, които непоклатимо са 
„заседнали“ в масовото обществено съзнание, този синдром има 
един специфичен и двояк социалнопсихологически ефект. В 
едни случаи неговото проявление се забелязва, когато електо-
ралната маса хора буквално очаква исполински дела от съответ-
ния политически лидер, слагайки му ореола на някакъв полити-
чески демиург; а в други случаи това хиперболизирано очакване 
направо омайва политическия водач, позволявайки му индирект-
но да налага авторитарния стил на управление (в партията и 
властта), ловко прикриван от партийноолигархичните структури. 

Бедата от такова публично поведение обаче е в нещо съв-
сем друго: безкритичното възприемане на постъпките на по-
литическите лидери води до появата на съществена соци-
алнополитическа аномалия, която се съизмерва с полити-
ческата грандомания и вождисткото тщеславие, което пък на 
свой ред формира у българските водачи самосъзнанието на 
недосегаемост, защото принадлежат към управляващата 
олигархия, „обгърнати“ от всенародната любов на хората. А 
практически това означава един твърде дълъг „живот“ на мита за 
„политическия месия“, с който не един и двама политически дей-
ци ще продължават да спекулират, естествено ако има вече кой 
да им вярва... 

10) Митът за „приключилия преход“ 
За наблюдателния читател не е трудно да предвиди какъв 

ще е отговорът относно същността на този мит: независимо от 
становищата на някои учени трябва ясно да се заяви, че подобни 
възгледи за приключилия преход са колкото нереалистични, тол-
кова и вредни за обществеността. С изключение на един набор 
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формално-качествени критерии (свободни, честни избори, поли-
тически плурализъм, демократично създадени институции и др.) 
изобщо не може да се говори, че преходът в България е приклю-
чил цялостно, т.е. във всички негови аспекти и направления – 
икономически, политически, социални, духовни и т.н. Нещо пове-
че – някъде към 1998 г. в публичното пространство упорито се 
лансираше тезата за „безалтернативния двуполюсен модел 
(СДС–БСП) на българския преход, на който вече изчерпателно се 
спряхме, затова ще добавим тук само един допълнителен щрих. 

Би било наистина чудесно, ако дотук афишираните митоло-
геми (включително и последната за „приключилия преход“) не 
бяха поредният посттоталитарен блъф, а една действителна 
политическа реалност. Според нас обаче такива повърхностни 
констатации отново хвърлят „булото на заблудата“ в очите на 
обществеността и масово сеят нови и нови още по-опасни поли-
тически илюзии. Проблемът е далеч по-комплициран и сло-
жен, защото става дума не просто за тази или другата пар-
тия, а за институциализацията на политическите партии, за 
тяхното цивилизовано отношение към властта, както и за 
действителното им съдържателно превръщане в обект на 
конституционноправните разпоредби, което в най-голяма 
степен отличава демократичните от тоталитарните партии (в 
еднопартийната държава). 

В този контекст, поглеждайки задълбочено към пагубната 
вреда от пропагандирането на мита за „приключилия преход“ 
върху разнородното обществено съзнание в страната, ще изтък-
нем като контрааргументи ето какво: същински абсурд е да се 
говори за „приключил преход“ тогава, когато в България 
стойността на брутния вътрешен продукт (БВП) през 2002 г. е 
на равнището на 83 % от 1989 г., т.е. още не е стигнал негови-
те стойности през последната кризисна (тоталитарна) годи-
на47; истински абсурд е да се твърди за „приключил преход“ 
тогава, когато 5–6 млрд. евро от БВП се падат на „сивата“ и 
„черната“, т.е. изработват се от „нелегалната икономика“ у 
нас48; действителен абсурд е да се пише за „приключил пре-
ход“ тогава, когато над 1 милион трудоспособни българи 
работят на черно (без трудови договори и осигуровки за 
здраве и пенсия), което представлява почти 1/3 от работната 
сила в държавата49; и най-сетне, не е ли „каински“ абсурд 

                                            
47 Вж. в. „Капитал“, 10–16.І.2004 г., с. 24. 
48 Вж. в. „24 часа“, 28.V.2003 г. 
49 Вж. в. „24 часа“, 30.ІV.2003 г. 
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постоянно да се „припява“ за „приключил преход“ тогава, 
когато 2/3 от населението живее в призната бедност, когато 
само 2 милиона души работят и годишно всеки от тях плаща 
около 3000 лв., които се трансформират към останалите 
почти 6 млн. души, т.е. около 1/4 от населението издържа 
останалите 3/4; когато средната работна заплата е в пъти по-
малка от бившите „соцстрани“ – членки на ЕС, и т.н., и т. н. 

Следователно има една проста истина, която, струва ни се, 
най-после трябва да се разбере и осъзнае, а тя гласи: преходът 
никога няма да завърши, докато основните социалноиконо-
мически параметри за развитието на България показват мно-
го по-ниски стойности от тези през 1989 г. Или, речено по-
популярно, докато голяма част от целокупното българско 
население продължава да живее по-бедно от близкото тота-
литарно минало, никой никога и по никое време няма да по-
вярва на версията за „приключилия преход“50! 

Очевидно, на адептите на мита за „приключилия преход“ 
трябва да припомним справедливите думи на Иван Хаджийски за 
т.нар. „българска работа“ като неразделна част от нашата наро-
допсихология. 

„Българска работа (конгрес, културно състезание, общес-
твено предприятие и пр.) – изтъква Хаджийски – това е работа 
необмислена или недомислена, зле започната, без ръко-
водство или нескопосно ръководена, която сякаш по задъл-
жение свършва със скандал, за да послужи само за позорна ре-
гистрация на печалните си герои.“51 

Навярно няма да е пресилено едно обобщение за този мит, 
а именно: ако приемем за вярно твърдението на Ив. Ха-
джийски относно българската работа, то може да се каже, че 
преходът в България тепърва предстои!!! 

 
* * * 

Такива са според нас най-отличителните митологеми от 
политическо естество в тъй дълго проточилия се преход към 
плуралистична демокрация и пазарна икономика у нас. Тяхното 
възникване, както се убедихме, става по най-разнообразни кана-
ли в обществото: едни се фабрикуват от политическите партии, 
за да се манипулират повече хора; други се измислят от конкрет-
ни политически персони, за да се отложи във времето вземането 

                                            
50 Вж. Анатомия на прехода. Цит. съч., с. 19. 
51 Хаджийски, Иван. Оптимистична теория за нашия народ. Избрани съчинения в три 
тома. Том ІІ. С., 2002, с. 15. 
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на неизбежни управленски решения; трети пък се „измай-
сторяват“ от специализирани звена (и институти), за да заблудят 
общественото мнение по актуални за социалното развитие проб-
леми. Всички те обаче имат временен характер в политическия 
живот на обществото (едни – повече, други – по-малко) и следо-
вателно големият въпрос е един: Как по-бързо да се справим с 
негативните последици от политическата митология в България? 

 
3. Изходът: чрез реформа към демитологизация 
 
Изхождайки от досегашния анализ, дойде ред да изложим 

нашите виждания за решителна демитологизация на българската 
политика в контекста на извършвания преход. Това например би 
могло относително по-бързо да стане чрез приложението на 
един по-глобален и всеобхватен подход, който да обхване всички 
части и механизми на политическата система в страната, за да 
се избегне реформирането „на парче“ и неговите нискоефектив-
ни резултати. Това означава обаче да откроим повечето по-
важни проблеми на българската политическа система, без което 
практически е невъзможно да ориентираме правилно мерките за 
нейното реформиране (на системата). 

Преди да маркираме по-съществените от тези проблеми, се 
налага да припомним още нещо: и до ден днешен България като 
че ли се движи на автопилот, защото изобщо не е решена ди-
лемата за изработване на стратегия на прехода (дългосроч-
на, средносрочна и краткосрочна), която е основната причина 
страната да се лута вече петнадесет години в тъмата на „соци-
алната неориентираност“. Именно затова съществуват и толкова 
много проблеми от политическо и друго естество, чието решение 
далеч няма да се намери, ако евентуално влезем в ЕС (в случая 
стремежът ни към ЕС и НАТО не бива да се схваща като страте-
гия, тъй като това са приоритети). 

Първият и най-явен политически проблем се проявява в 
начина, по който функционира политическата власт чрез 
дейността на ней-ните легитимни институции (парламент, прави-
телство и съдебни органи). Конкретното проявление на този 
проблем е следното: от една страна, според формалните крите-
рии за демократичност (политически плурализъм, свободни из-
бори и т.н.) всички институции на властта са легитимно избрани и 
са законни; но от друга страна, според функционалнокачестве-
ните им характеристики тези институции и органи функционират 
крайно неефективно (ниско качество на законите, мудни реакции 
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на правителствата, слаба съдебна власт). Тоест налице е едно 
формално демократизиране на обществото, което е в ущърб 
(и за сметка) на съдържателното и ефективно управление на 
държавата. Главната причина за това е пропорционалната из-
бирателна система, която още от началото на прехода се изпол-
зва в нейния традиционен вариант, без изобщо да се усъвър-
шенства, което логично води само до едно – издигане на партий-
ни кандидатури във висините на властта независимо от техните 
личностни, морални и професионални качества. 

Вторият проблем на българската демокрация е свързан и 
произтича от сегашната Конституция на Република България, 
която въпреки своите доказани от живота качества отдавна се 
нуждае от генерален ремонт, а не от козметични промени, как-
вито наскоро бяха извършени. Това е една от причините да съ-
ществува т.нар. „институционален вакуум“, който спомага да се 
разразяват перманентни кризи и войни (на приливи и отливи) 
между отделните органи на висшата държавна власт. Всичко 
това представлява един изключително сериозен проблем, тъй 
като неговото съществуване непрекъснато тласка държавата 
(съзнателно или не) и демократизирането на обществото към 
постоянен политически и социално-икономически хаос и произ-
вол. С други думи основният закон на страната не създава всич-
ки необходими юридическо-политически условия за осъществя-
ване на така нужния баланс между властите в страната. 

Третият проблем директно засяга един твърде съществен 
аспект от дейността на висшата законодателна институция у нас 
– българския парламент, и по-конкретно правния статут на на-
родните представители. Или, става дума за Чл. 67 от настоящата 
конституция, според който „народните представители представ-
ляват не само своите избиратели, а и целия народ, и като такива 
те са подвластни и подконтролни на тези, които са гласували за 
тях“. Зад тази на пръв поглед точна формулировка обаче се крие 
ред нелицеприятни реалности на горепоставения въпрос. Защо-
то ако вникнем по-задълбочено във втората част на Чл. 67, който 
гласи, че българските депутати действат в парламента въз осно-
ва на конституцията и законите (в съответствие със своята съ-
вест и убеждения), няма начин да не открием един изключител-
но важен недостатък от правно-политическо и демократично 
естество: тази конституционна постановка фактически 
урежда един „абсолютен и недосегаем имунитет“ на депута-
тите през 4-годишния им мандат, тъй като не съществува 
нито една друга законова (или конституционна) клауза, която 
да регламентира правата на избирателите за контрол над 
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техните „парламентарни слуги“. Или, още по-конкретно казано, 
този конституционен текст (Чл. 67) отнема правата на хората да 
търсят отговорност от депутатите, които те самите са избрали, 
защото се получава така, че единствената зависимост между 
депутатите и избирателите от правна гледна точка е само 
тази, която веднъж на четири години дава право на хората 
да гласуват за ново народно събрание, при това по предва-
рително подготвени партийни листи. Съзнателно се спряхме 
само на отговорността на депутатите пред техните избраници и 
на начина на техния подбор, защото това е една от главните при-
чини българският парламент да работи некачествено и неефек-
тивно през всичките години на прехода към демокрация. Този 
извод е валиден и за съответните правителства, доколкото те се 
излъчват от парламентарните мнозинства независимо от техните 
партийни цветове. 

Четвъртият проблем се отнася до конституционно регла-
ментирания принцип на разделение на властите. Макар че този 
принцип функционира като държавно-правна норма, една от 
трите вида власт – съдебната, практически е почти извън 
всякакъв юридически и социален контрол. Това показва, че 
така дълго лелеяното разделение на властите в демократичната 
държава у нас функционира твърде неефективно, което непре-
къснато се потвърждава от незавидното състояние на съдебната 
система в България (висока степен на престъпност, незначи-
телен брой осъдени „едри“ престъпници, голяма корупция сред 
съдии, прокурори, следователи и пр.). 

Петият проблем има пряко отношение към развитието на 
демократичните процеси в сраната, и по-специално към част 
от съществуващите политически субекти – партиите, организа-
циите, движенията, съюзите и т.н. 

Конкретен израз на този проблем е скритата тенденция за 
възраждане на тоталитарния синдром за монопол на властта 
и за нейната концентрация в ръцете на тесен кръг партийно-
олигархични елити, или фундаменталният проблем за наличие-
то на паразитна и аморална политическа (и партийна) олигархия. 

Шестият проблем на нашата демократична система следва 
да се свърже с „мъждукащите“ по своята дейност многобройни 
групи за натиск в България (синдикални, женски, младежки, 
отраслови и т.н.), които до такава степен са се свили в черуп-
ката си, че почти са се превърнали в съвременни събратя на 
бившите казионни обществени организации от тоталитарно 
време. Всъщност т.нар. „неправителствен сектор“ (организации и 
сдружения) е толкова слаб и анемичен, че не е в състояние да 
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окаже каквото и да е по-сериозно влияние върху решенията на 
държавните институции, когато това е необходимо. 

Седмият проблем на българската демокрация е острият 
дефицит на достатъчно зрели, ерудирани и качествени по-
литици, национално отговорни и невластнически амбициоз-
ни. Именно това качество на преходния период доведе (и про-
дължава да води) до развихряне на политическата партизанщи-
на, на корупцията във властта, на безпардонните политически 
нрави и т.н. Очевидно се забравя, че при демокрацията демосът 
винаги трябва да предхожда крацията, т.е., че „демокрацията 
съществува тогава, когато връзката между управляваните и уп-
равляващите е подчинена на принципното изискване държавата 
да служи на гражданите, а не гражданите – на държавата“. 

На фона на тези изключително съществени проблеми на 
българския преход към демокрация вероятно действията оттук 
нататък следва да бъдат насочени към извършване на радикал-
ни мащабни преобразувания в политическата сфера. Тези пре-
образувания по-конкретно се отнасят до задълбочаване на по-
нататъшното демократизиране на българското общество и в 
този контекст – до всеобхватното развитие на неговата полити-
ческа система. 

Когато у нас се говори за промени в политическата систе-
ма, най-често се визират отделните ù части, което макар и пра-
вилно не е достатъчно, защото големият политически въпрос е 
съвсем друг: Как да се реформират цялостно и резултатно всич-
ки елементи на българската политическа система, щото това да 
доведе до едно нейно ново качествено функционално състоя-
ние? Или, казано направо – необходима е нова концептуална 
философия за реформиране на политическата система, коя-
то да намери (и приложи) по-съдържателни подходи и механизми 
особено за модернизиране на властните институции в България. 
Тази философия трябва да се осъществява чрез предварително 
разчетени етапи в хода на политическия процес, като нейната 
реализация основно се разгръща по линия на представителната 
(непряката) и непредставителната (пряката) демокрация пос-
редством следните по-съществени политико-правни мерки: 

А) По линия на представителната (непряката) демокрация 
Усъвършенстването на представителната демокрация у нас 

следва да обхване чрез реформиране всички съдържателни еле-
менти на политическата система, а именно: 

1. Конституционна реформа – извършване на дълбоки 
промени в сегашната конституция, при които (без да се изменя 
нейната демократична същност) да се измени редица нейни кла-
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узи, както следва: намаляване на броя на депутатите на 120 
души и обмисляне на въпроса за формиране на втора камара на 
парламента (от около 40 души), за да се повиши качеството на 
парламентарната дейност; приемане на закон за работата на 
Народното събрание вместо досегашните правилници; ограни-
чаване на абсолютния депутатски имунитет; въвеждане на 
нови форми на контрол върху депутатите, включително и 
чрез отстраняване от парламента за несвършена работа по ис-
кане и с подкрепата на избирателите (най-малко на 2/3 от тях); 
увеличаване на правомощията на президента – предоставяне 
на правото му на законодателна инициатива и промяна в гласу-
ването на президентското отлагателно вето от парламента (да 
става с 2/3 от депутатските гласове); намаляване на мандатите 
на шефовете на съдебната власт (на председателите на ВКС и 
ВАС и на Главния прокурор) от 7 на 5 години, както и утвържда-
ване на избора на съдиите и прокурорите в средните звена на 
съдебната система (окръжните съдилища); избиране на облас-
тните управители по време на парламентарни или местни избо-
ри; въвеждане на индивидуалната конституционна жалба до 
Конституционния съд като основно гражданско право; извърш-
ване на няколко задължителни конституционни поправки, 
произтичащи от бъдещото ни членство в ЕС – отмяна на заб-
раната чужденците да купуват земя, предоставяне на ком-
петенции на европейските органи у нас, признаване на върхо-
венството на европейското право над националното, предоста-
вяне на възможността чужденците да могат да гласуват на мест-
ните избори у нас, както и отпадане от конституцията на забра-
ната български граждани да се предават на чужди съдилища; и 
последно – детайлно прецизиране на правата на Великото 
народно събрание (ВНС) и Обикновеното народно събрание 
(ОНС), като на ВНС се делегират правомощия само за приемане 
на нова конституция, докато на ОНС – всички останали права за 
промени, поправки, допълнения и изменения на основния закон. 

Всичко казано дотук не би струвало и пукната пара, ако не 
се извърши в най-скоро време туй народополезно дело – ради-
калната промяна на българската конституция, при това не 
откъм формата на управление на държавата (парламентарният 
режим не е изчерпил своите възможности), а преди всичко откъм 
отстраняване на онези нейни дефекти, които петнадесетгодиш-
ната промяна неведнъж потвърди. Защото без решителни изме-
нения и допълнения на конституцията нито синхронът между 
властите, нито откъснатостта на съдебната власт, нито всеядна-
та политическа корупция, нито олигархичните елити във властта 
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(наричани приятелски кръгове), нито всички, ама буквално всички 
политическо-правни проблеми на българския преход биха полу-
чили някакво цивилизовано разрешение. 

2. Промяна на избирателното законодателство 
Съвършено очевидно е, че сегашният модел на пропорцио-

налната избирателна система у нас по-скоро се оказва „полити-
ческа спирачка“, отколкото рационален ускорител за развитието 
на демократичния политически процес. В този смисъл извършва-
нето на адекватна за нашите условия избирателна реформа е 
отдавна назряла потребност, която би трябвало да включва най-
малко два възлови компонента: промяна на сегашното избира-
телно законодателство и на тази база – смяна на пропорцио-
налния избирателен модел с друг, по-усъвършенстван и по-
ефективен (даже и нов) с цел решително подобряване на качест-
вения депутатски състав на Народното събрание. Акцентът при 
тази смяна следва да се съсредоточи върху три възможни вари-
анта: връщане към смесената избирателна система, но ако се 
направят коренни подобрения, за да се отстрани „механичност-
та“ на мажоритарния елемент в нея (както стана при вота за Ве-
ликото народно събрание през 1990 г.); приложение на обнове-
на пропорционална система, основана на принципа на „па-
наширането“, но чрез свободните партийни листи, където гла-
соподавателят съставя нова избирателна листа (от всички пред-
ложени), вписвайки в нея кандидати по своя собствена преценка; 
или използване на трети, смесен, вариант от първите два. 

Тук е мястото да вмъкнем и още едно рационално предло-
жение – приемане на закон за защита на правата на избира-
телите (по американския опит), с който решително ще се ограни-
чат проявите на манипулиране, изопачаване и фалшифициране 
на изборните резултати. 

Не може да има никакво съмнение, че ако един от трите 
варианта се приложи в българската избирателна практика, 
резултатите няма да закъснеят поради простата причина, че: 
ще се „активират“ негласуващите избиратели; ще се засили 
ролята на малките партии; ще се подобри качественият със-
тав на депутатския корпус; ще се „додемократизира“ младата 
ни многопартийна демокрация; и в крайна сметка ще се ов-
ластяват все повече и повече знаещите и можещите хора, ко-
ето безусловно би придало едно ново и положително „диха-
ние“ на крехката ни посттоталитарна демокрация. И друго – 
крайно време е в България да се приеме един комплексен 
избирателен закон или кодекс (вместо сегашните четири), кой-
то, опирайки се на западния опит, не само ще улесни и демокра-
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тизира избирателния процес, но и в значителна степен ще ограни-
чи нецивилизованите партийни партизанлъци в парламента... 

3. Реформиране на изпълнителната власт и държавна-
та администрация 

Провеждането на реформите в тази съществена сфера на 
държавната власт трябва да се извърши в три ключови насоки: 

1) намаляване на броя на министерствата в правителс-
твото чрез тяхното фиксиране в конституцията (както е било в 
Търновската конституция) и въвеждане на директен граждански 
вот или всенароден избор на министър-председател; 

2) провеждане на административна реформа, която да 
реши два основни проблема – усъвършенстване на нормативна-
та база (в т.ч. и законопроект за създаване на административни 
съдилища) и изготвяне на единен административно-процесу-
ален кодекс, който да замени сега действащите три закона (за 
административното производство, за административните нару-
шения и наказания и за Върховния административен съд) и 

3) децентрализация на управлението на държавата като 
основно средство за преодоляване на бюрократизма, с което да 
се постигнат няколко цели – обособяване на самостоятелни и са-
моуправляващи се административно-териториални единици (об-
ласти, общини, кметства), пряк контакт с хората и обратна връзка 
за решените проблеми, регулиране на структурите и броя на об-
щините (и общинските служители) според потребностите и т.н. 

Коренното реформиране на изпълнителната власт и дър-
жавната администрация в България може да се превърне в мно-
го ефикасен начин за борба с корупцията и организираната прес-
тъпност, ако към горните мерки се добави и приемането на три 
нови закона – за борба с корупцията, за конфискация на 
имуществото на незаконно забогателите (преди и по време 
на прехода) и за провеждане на операция „Чисти ръце“ (по 
подобие на италианския опит). Такъв тип мерки, разбира се, е 
невъзможно да се осъществи без участието на другите власти, и 
особено без съдебните институции, но когато от политическите 
субекти е декларирана твърдата политическа воля за пречупване 
на гръбнака на тези уродливи явления (корупция, престъпност и 
др.), властта наистина е в състояние сама да се справи с тях. 

4. Съдебна реформа 
Без никакво колебание ще изтъкнем, че реформата в съ-

дебната власт е толкова закъсняла, че час по-скоро са необхо-
дими следните комплексни мерки: първо, приемане на нов закон 
за съдебната власт, в който ще се направят радикални органи-
зационни и кадрови промени (съобразно с конституционните из-



доц. д-р Георги Манолов 
 

180

менения на сроковете и т.н.), ще се децентрализира прокурату-
рата (нещо, което не произтича от конституцията), ще се въведе 
институцията на независимия прокурор, избиран от парламента и 
действащ по конкретни поводи за разследване на тежки прес-
тъпления и корупция във властта (както е по американския мо-
дел), и пр.; второ, извършване на качествени промени в атес-
тирането, кадровото развитие и налагането на дисциплинар-
ни наказания на магистратите, за да се подобри и модернизира 
работата на съдиите, прокурорите и следователите; и трето, изк-
лючително неотложни са структурните промени в съдебната 
власт, при които следствието да премине в системата на изпъл-
нителната власт (съответно МВР) с цел значително подобряване 
на синхрона между отделните видове власт и пр., и пр. 

Дори и само малка част от тези реформи в съдебната сис-
тема да се извършат, то не може да се съмняваме, че най-после 
ще се постави началото на ограничаването и на поетапното лик-
видиране на толкова тромавите и неефективни действия на съ-
дебната власт, а оттук – и резултатната борба с организираната 
престъпност. 

5. Институционализация на дейността на политическите 
партии 

Предложените насоки за изменения в политическата сис-
тема са абсолютно немислими без провеждането на коренни 
преобразувания в статута на политическите партии в страната. 
Тези преобразувания трябва да се концентрират, както следва: 
а) приемането на модерен закон за политическите партии, с 
който да се сведат сегашните над 330 партии у нас до един нор-
мален и адекватен брой; б) създаване на публичен регистър на 
партиите с цел засилване на контрола от страна на държавата 
(Сметна палата, Държавен финансов контрол и т.н.) върху фи-
нансирането им; в) приемане на специален закон за финанси-
ране на партиите и на предизборните кампании, с който да се 
фиксират точно начините за финансиране, в т.ч. ограничаване (и 
забрана) на държавното субсидиране на партиите, забрана на 
анонимните дарения и т.н., както и стимулите за придобиване на 
финансови приходи за партийна дейност; г) регламентиране на 
лобизма със закон, в който ясно да се определят „правилата на 
играта“, сиреч – легитимните механизми за поддръжка на раз-
личните политически субекти от страна на бизнеса и т.н. 

Впрочем тези изключително важни законодателни промени 
ще трасират пътя на един съвременен модел на функциониране 
на политическите партии в страната, който, освен че ще е близък 
до своите западни аналози, в много и много отношения ще огра-
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ничи както партийната корупция, така и непрекъснатите попълз-
новения на едрия капитал към „партийните утроби“. 

Изобщо предложеният дотук реформистки пакет от полити-
чески, юридически и законодателни мерки, ако, разбира се, се 
приложи цялостно и поетапно, няма как да не изпълни своето 
главно предназначение – постигане на ново качество в разви-
тието на българската политическа система като един нов 
стадий в нейната решителна демократизация според стандар-
тите на цивилизованите държави, към които отдавна сме се запъ-
тили. Само така е възможно най-сетне да се въведе цялостен 
демократичен правов и социален ред в страната като главна 
цел при провеждането на политическата реформа у нас. 

Б) По линия на непредставителната (пряката) демокрация 
Едва ли е необходимо да подчертаваме предимствата на 

обществения избор при пряката демокрация като ефективна 
форма за подбор на професионално подготвени качествени по-
литици и за рационален контрол при работата на институциите 
на властта. Тази форма, популярна още и като „референдумна 
демокрация“ (каквато е в Швейцария), твърде рядко се прилага в 
масови мащаби по света, защото действително разполага със 
значителни възможности за ограничаване на всякакво лобистко 
влияние под напора на парите в избирателния процес. Нейното 
най-голямо предимство е това, че тя в значителна степен елими-
нира порочните деформации на представителната демокрация, 
идващи от личната заинтересуваност на политиците, понеже раз-
личните решения се вземат от гласоподавателите чрез гласува-
не на всенародни референдуми. По същество такъв демократи-
чен форум за допитване до хората е една вторична и ефикасна 
форма на контрол върху избраниците на народа, която сто-
пира евентуалното законово прокарване на тесногрупови, 
егоистични и корпоративни интереси. Точно тази е и основна-
та причина пряката демокрация неоснователно да се пренебрег-
ва у нас (досега не е проведен нито един референдум) въпреки 
убеждението на огромното мнозинство хора, че именно това е 
бъдещето на едно по-съвършено и по-справедливо народовлас-
тие (според авторитетни проучвания на общественото мнение). 

Така че нищо друго не ни остава, освен да препоръчаме по-
скорошното приемане на новите закони за референдумите 
(сегашните са остарели, макар че са от 1996 г.), за да съчетаем 
възможно най-рационално и ефективно в социалната практика 
двете демократични форми – представителната и непредстави-
телната, с които да изведем до успешен край българския преход. 
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* * * 
Навярно това е пътят за едно по-скорошно и динамично 

решаване на фундаменталните проблеми на българския преход, 
и особено тези, които са от политическо естество! За това обаче 
са необходими още твърде много усилия на абсолютно всички 
заинтересувани държавни институции, структури на гражданско-
то общество, неформални организации и групи за натиск, както и 
на всеки един човек поотделно... 
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