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ОБРАЗОВАНИЕ, ЛИДЕРСТВО, БИЗНЕС
проф. дин Тончо Трендафилов
Надявам се органичната връзка между образованието, лидерството и бизнеса в съвременното общество да стане ясна за читателите на настоящата статия, която е резултат на наблюденията и
дългогодишния професионален опит на автора. Въпреки че някои
могат да изразят несъгласие или най-малкото да останат учудени.

1. Непрестанно нарастващата роля и значение на образованието
Историята на образованието е хилядолетна и отразява твърде
точно зигзагите на обществената еволюция. От наличните исторически документи е добре известно, че поне в продължение на пет
хиляди години образованието е било привилегия и участ на управляващите елити. Не е необходимо да напомняме, че учителите
са били хора от ранга на Конфуций, Вишногубте, Буда, Платон,
Аристотел и техните римски последователи. Неговата основна задача е била управлението на обществените дела, базирано на познаването на противоречивата човешка природа.
Едва в Епохата на просвещението отношението към образованието се променя. Постепенно се променя и неговата роля, както
и неговият обект.
Основната черта на философията на Просвещението се определя от безграничната вяра в науката и надеждата, че чрез образованието нейните истини ще достигнат до съзнанието на милионите
обикновени хора. В тази вяра в силата на знанието за решаването
на човешките проблеми е заложен коренът на идеята за задължително светско и безплатно образование за всички. Така разбрано, образованието вече се освобождава от опеката на църквата. То
не е религиозно, нито антирелигиозно, а просто научно. Превръща
се в процес на свързване на научните постижения с производствената и трудовата дейност на хората в най-широкия смисъл на думата. Това е и първата сериозна стъпка в процеса на разграничаването между божието и кесаревото!
Посочените процеси съвпадат със стремителното разгръщане
на епохата на първоначалното натрупване на капитала и утвърждаването на господството на пазарната икономика.
За разлика от патриархалните форми на натуралното стопанство стоковото производство и стоковата размяна се отличават с изключителен динамизъм, който руши традицията и налага непрес5
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танно изменящи се норми и критерии за необходимо и рационално.
Именно тази динамична природа на пазарната икономика, базирана
повече върху науката и иновацията, отколкото на традицията, придаде нови измерения и постави нови задачи пред образованието за
всички. Самото образование се изправи пред нови проблеми,
които израстват от формиращата се цивилизация на бизнеса.
Тази цивилизация разкри неподозирани възможности пред човешкото его. Бързото развитие на индустриалното производство отприщи желанието за придобиване на повече и повече блага, твърде
често за задоволяване на повърхностни и неуместни потребности.
Наложи се учените да припомнят предупреждението, отправено
още от Епикур, че всяка задоволена нужда създава нови нужди и
умножава чувството за фрустрация. А тази нарастваща незадоволеност стимулира един от седемте порока – алчността!
Именно под въздействието на тази логика на динамично развиващата се цивилизация на бизнеса подсказа на далновидните
мислители, че задачата на образованието не се изчерпва с натрупването на повече и повече знания за научните постижения, техниката, политиката и историята, но и с възпитанието на човека като
„обществено-политическо животно“, което не може да съществува
само за себе си, вън от контекста на взаимоотношенията със себеподобните!
Видяно от гледна точка на човешките взаимоотношения, образованието поставя сложните въпроси за собствената си природа,
както и за характерните черти на обучението, в което централна
роля играе Негово Величество Учителят! Преклонението пред ролята на учителя има дълга история. Неговите корени са в религиозното възпитание и традиции. Но това не попречи на такъв изтъкнат
английски философ като Томас Хобс в неговия знаменит „Левиатан“ да обяви човешките взаимоотношения като „вой на всички против всички!“... В тази формула са зачеркнати всички следи от религиозното „любов към ближния“ и състраданието, милосърдието и
взаимопомощта.
Крахът на тоталитарните режими постави отново особено остро въпроса за възпитанието на човека в съгласие с най-добрите хуманистични традиции – възпитание, съответстващо на демократичните принципи за равенство пред закона, за общество, в което не е
приложима формулата, изказана от Джордж Оруел във „Фермата
на животните“: „Всички са равни, но някои са по-равни от другите“.
Насочена против тоталитарните режими, тази фраза, струва ми се,
не е загубила значението си и до днес дори за страни, които гордо
наричат обществото, в което живеят, „правова държава“ и говорят
до прегракване за „социално пазарно стопанство“!
Именно тук се крие особената отговорност на учителя, който не само преподава научни знания, но и възпитава, помага на
6

ОБРАЗОВАНИЕ, ЛИДЕРСТВО, БИЗНЕС

хората да разберат човешката природа, да познаят себе си – първата решаваща стъпка към познаването на другия – първата решителна стъпка към способността ни да оценим значението и същността на обществените взаимоотношения.
Едва ли е необходимо да се доказва, че обществото не е механичен сбор от индивиди единаци, а общност, скрепена с изстрадан през хилядолетията „обществен договор“, по силата на
който всички са равни пред закона. Тъкмо тази истина за индивида и
обществото, за личностното и общественото не беше отчетена от
тоталитарните идеологии, които разглеждаха възможностите за
преодоляване на човешкото его и усъвършенстването на човешката
личност през призмата на тоталното разрушаване на наследените
от миналото структури и умствени нагласи. Обществото ще стане
справедливо, всички хора ще станат справедливи и щастливи само
тогава и дотолкова, доколкото „великото събаряне“, приело
формата на революционно разрушаване, което трябва да обхване обществото като цяло и да се осъществи изцяло и наведнъж, а
не постепенно и по мирен начин. Уви, инерцията на „великото събаряне“ прерасна във „великото бандитско разграбване“ на националното богатство в условията на прехода вече две десетилетия!...
Такава е за съжаление тъжната истина за нашия преход.
В този подход за усъвършенстването на човека се подменяше с формулата за революционното усъвършенcтване на
обществото като цяло. От това митично „единствено научнообосновано справедливо общество“ щяла да се роди новата личност и
да се реши трудният въпрос за смисъла на живота. Уви, и след
краха на грандиозния социалистически експеримент обществото все
още търси верния път към една наистина пълноценна реализация
на законния стремеж на човека да стане по-добър. Този стремеж
като че ли е чужд на възпитанието, разглеждано като органична
част от образованието. Въртим се в омагьосания кръг: възпитанието, първите седем години и пр. са задача на родителите. Но днешното поколение от млади родители по силата на множество обстоятелства от обективен и субективен характер не са получили нито
семейното възпитание в духа на истинската светска култура, нито
необходимото училищно образование и възпитание за мястото, ролята и значението на хилядолетните общочовешки ценности.
Ненаситната жажда за знания заради самите знания, откъсната от духовното извисяване на личността ни превръща в роботи,
лишени от човешки добродетели1.
1

Особен интерес в това отношение представлява диалогът между известния
френски философ, автор на нашумялата навремето книга „Нито Маркс, нито
Христос“, и неговия син, който изоставя блестящата кариера на учен във Франция, за да стане будистки монах и преводач на Далай Лама: Рикар, Матийо,
7
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Тясната специализация е едновременно необходима и твърде подвеждаща, дори разрушителна за личността, когато я лишава
от т.нар. „емоционална интелигентност“, която се изразява в
задълбочаващото се себепознание, себеуправление, социална
мотивация на действията, съпричастност в междуличностните
взаимоотношения и непрестанното развитие на социалната
практика и личните умения. Някои автори наричат тази форма на
съществуване на личността „социална интелигентност“ и я разглеждат като способност за успешно взаимодействие и ефективна комуникация, която носи високи морални дивиденти, отплаща се найдобре и ви прави щастливи2. Всъщност социалната интелигентност, както и широко използваният термин „коефициент на интелигентност“ не са генетично обусловени и за щастие могат да се придобиват, да се развиват и да обогатяват личността по пътя на образованието, самообразованието и успешните социални практики и
умения, които са достъпни за всеки, който притежава волята и желанието да се учи непрекъснато и упорито.
Не бива нито за миг да забравяме, че динамиката на пазарните сили и технологиите ни вкараха в руслото на глобализацията и
формират неумолимо нови критерии за труда и качеството на
работната сила. Това са силите, които изтикват на преден план висококвалифицирания специалист – ядрото на човешкия капитал. Нещо повече – тъкмо тези динамични сили поставят на преоценка мястото и ролята на труда, както и въпроса за съдбата на базираната върху труда икономика.
Робърт Рийч провокира научната общественост с книгата си
„Трудът на нациите...“, в която подложи на анализ връзката между
еволюцията на пазарната икономика, новите технологии и глобализацията с особеностите на т.нар. от него „мрежова икономика“, доминирана от транснационалните корпорации. Той видя в появата на
човешкия капитал възхода на „символните специалисти“ и се опита
да предложи едно ново структуриране на „трите професионални

Жан-Франсоа Ревел. Монахът и философът – смисълът на живота, видят от
Париж и Тибет. С.: Изток-Запад, 2005. На с. 217 бащата Жан-Франсоа изрично
подчертава: „...светското начало не се противопоставя на моралното възпитание. Тук светското начало означава неутралност на обучението, което не се
подчинява на никакви догми – религиозни или политически. Това не изключва, а
напротив, изисква нравствено възпитание, насочено към уважение на законите
и към уважение на другия, към социалното споразумение и към правилното
използване на свободите – с една дума всичко онова, което Монтескьо е наричал републиканска добродетел!“.
2
Вж. Трейси, Брайън. 100-те абсолютни закона на бизнес успеха. С.: Световна
библиотека, 2007, с. 220.
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формирования на бъдещето: рутинните производителни услуги, доставчиците на персонални услуги и символно-аналитичните услуги“3.
Няма никакво съмнение, че мрежовата икономика е институционализирана икономика на познанието. В тази икономика
човешкият капитал е основната движеща сила. В този капитал по
особен начин се обединяват носителите на интелектуалния потенциал на страните с високоразвита пазарна икономика.
За нас в случая е особено важно да разберем, че става дума
за професионалната реализация и самореализация на образования човек, за неговото място и роля в икономиката на познанието в най-широкия смисъл на думата.
В трудовете на редица автори от ранга на Питър Дракър и
Лестър Търоу например вече определено се говори за икономиката
на познанието като за „нетрудова икономика“, или като за появата
на някакво ново общество на свободните от задължението да се
трудят „волни птици“, богатството на които се измерва със свободното време... Известно е, че и Маркс не беше чужд на подобно
предположение...
Човешкият капитал – това е съвкупността от качества, които обхващат образованието на човека, равнището и качеството на неговите знания и умения да ги прилага рационално, във
които и чрез които се реализират неговите интелектуални сили
и потенциал на специалист от най-висока класа. Дефиниран по
този начин, човешкият капитал се различава съществено от физическия капитал, собственост на капиталиста.
Много е важно да се разбере, че конкурентните предимства на
фирмите в нарастваща степен зависят от използвания от тях човешки капитал, който обаче не е тяхна собственост. Неотделим от
личността на висококвалифицирания специалист, този капитал е
еманация на интелектуалната мощ и независимостта на неговия
носител.
Ако този мислещ човек на иновациите реши да напусне фирмата, той отнася със себе си не само знанията и уменията, но и
предимствата, които те носят при конкурентите. Ясно е, че в тази
нова ситуация атмосферата е неконвенционална, а отношенията на собственост придобиват нов смисъл. Защото дори когато
фирмите съумяват със законни или квазизаконни средства да използват временно постиженията на изоставилите ги специалисти
чрез патенти и лицензи, те могат да получат само временен успех.
Науката и знанията се развиват много динамично с постижения на
вчерашния ден! По всички тези нови и сложни аспекти на реализацията на човешкия капитал сме изразили своето становище в мо3

Рийч, Робърт. Трудът на нациите. Как да се подготвим за капитализма на XXI
век. Част III. С.: Св. Кл. Охридски.
9
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нографията си „Добрата икономика, или липсващата визия за бъдещето“ – Глава пета. Тук искаме да ограничим анализа основно
върху мястото и ролята на образованието като фактор за формиране на човешкия капитал.
Много е важно, преди да си зададем основния въпрос защо
така силно нараства ролята на образованието и какво образование
ни е необходимо, да подчертаем дебело, че повечето от институциите, които навремето са придавали устойчивост на обществото –
училища, болници, семейства, съдилища и законодателни системи,
– са в сериозна криза. Натрапва се страхът от очевиден хаос, който
застрашава сигурността и бъдещето на всеки и на всички хора с
нормални доходи. Този очевиден хаос придава особен смисъл на
очертаващите се възможности на икономиката на утрешния ден като икономика на знанието, свързани с появата на хиперземеделието, невростимулацията, нови енергийни източници, нови форми на
обучение (частно, индивидуално, а не държавно!), програмируеми
пари,сензори, които ни показват, че сме под наблюдение, и пр., и пр.
– плюс очертаващите се на хоризонта множество нови желани блага, услуги и преживявания, за които сега само можем да мечтаем!
Пред очите ни се рушат институциите на индустриалната епоха, помитани от цунамито на новото знание и новите начини за неговото придобиване и прилагане.
Ключът към здравословното подобряване на образованието е
заложен в способността на управляващите да отчитат природата на
промените, предизвикани от настъпващата икономика на знанието.
Образованието не е просто подготовка на хора с професия. То
изпълнява своята роля само тогава и дотолкова, когато и доколкото
е ориентирано към бъдещето и не подготвя професионалисти за
дейности, които в близкото бъдеще няма да съществуват.
Животът вече отдавна е подминал класическия принцип
на задължителното образование „повторението е майка на знанието!“. Икономиката на знанието налага недвусмислено принципа „подготовка за учение през целия живот!“. Този принцип
изключва механичното наизустяване на почерпан от миналото
материал и властно слага акцента върху такива качества на
учащия се като здравословното любопитство, креативността и
индивидуалността. Училищата, които се базират на рутинните
стандартизирани текстове, стават непозволен анахронизъм. А ние
се нуждаем от училища на всички равнища, които да стимулират иновациите и да разгръщат творческия потенциал на човека. Училищата не са и не бива да бъдат фабрики за униформени
професионалисти, а огнища, от които да избуява творческият
пламък, заложен в таланта и интелектуалните възможности на
индивида. Системите на образование от индустриален тип копират
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фабриката. То не удовлетворява потребностите на настоящето и се
превръща в бариера за желаното постиндустриално бъдеще.
Четири са основните фактори, от които зависи наложителната
промяна в системата на образованието: преподавателите на всички
равнища, родителите, съпричастни към развитието на собствените
си деца, самите ученици, които все повече разбират, че съвременните училища ги подготвят за миналото, а не за утрешния ден.
Преподавателите – рожба на фабричната индустриална
система на задължително образование, робуват на механичното
книжно обучение по стандартизирани текстове, работят без никакъв
живец и унищожават и най-малките пориви на креативност както у
колегите си, така и у учениците. Повечето от тези „учители“ поддържат статуквото и очакват пенсионирането си. Разбира се, би било
несправедливо да сложим знак за равенство. В днешните училища
работят и понасят бремето на иновацията хиляди дръзновени
радетели на промяната. Те са авангардът на бъдещето на образованието от нов тип.
Родителите стават все по-разтревожени и съпричастни към
проблемите на образованието на своите деца. Те се вглеждат все
по-сериозно в нарастващия брой на частни специализирани училища за надарени деца, наемат частни учители и записват децата си в
извънкласни програми – система, особено разпространена в Япония
под името „юку“. При това частните уроци вече не са географски ограничени – интернет позволява използването на световния авангарден опит в образованието.
Учениците стават все по-активна движеща сила на промяната в системата на образованието. Техният бунт се усеща както
в учебното заведение, така и вън от него. Въоръжени с мобилните
си телефони, запознати с възможностите на компютъра и интернет,
тези млади бунтовници срещу рутината залагат все повече на
самообразованието. Между впрочем самообразованието винаги е
съпътствало и старата система на образованието4. То е било съдба
на повечето от изявените млади хора, заели достойно място в обществото.
4

В забележителната книга под редакцията на основателя на частния Университет „Тръмп“ – „Пътят към богатството“, самият Тръмп пише: „Когато бях в колежа, в свободното време четях за недвижимите имоти и за просрочените ипотеки. Не го приемах като загуба на време, защото се интересувах от материята, а
не учих само за да взема някой тест. Знанията, които сам придобих, доведоха
до първата ми успешна инвестиция. Не бих могъл да го постигна, ако не бях
отделил време за самообразование“. Тръмп е сред най-богатите хора в света и
сред най-запалените читатели. Друг виден бизнесмен – главният изпълнителен
директор на „Върджън“, споделя: „Гледам на живота донякъде като на дълго
университетско образование, което никога не съм имал – ежедневно научавам
нещо ново“ (Вж. Маркъм, Д. и Смит, Ст. ЕГОномика, с. 194).
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Бизнесът също вече е готов да се откаже от привилегията, която му носеше фабричното индустриално образование, и обръща
поглед към условията и предпоставките за формирането на действащ човешки капитал.

2. Лидерството
Хората не се раждат лидери. А лидерите не са фабричен продукт на образованието. Лидерите се създават и израстват в практиката, като се опират на придобитите знания и никога не забравят, че
те не са достатъчни за успеха. Преуспелите лидери не се страхуват
от провала. Те са хора на добре пресметнатия риск, защото знаят,
че рискът е нестандартно действие, от което, ако не спечелите пари,
непременно ще научите колко много неща не сте знаели. Те отлично знаят колко е важно да се въоръжите с въпросите на Киплинг:
Какво и Защо? Кога и Как? Къде и Кой?... Не е случайно, че много
от най-преуспелите бизнесмени обичат да се позовават на „шестимата служители“, като цитират по различни поводи следния пасаж
от Ръдиард Киплинг:
„От тези шест служители чудесни
научих всичко, мъдрости безброй,
а имената им са лесни –
Какво, Защо, Кога, Къде, Как, Кой“.
Акцентът върху тези шест въпроса е само друга форма, в която се подчертават основните принципи на лидерството, очертани
може би най-добре в книгата на бившия автомобилен бос Лий Якока
и Катрин Уитни – „Къде изчезнаха лидерите?“, преведена у нас
през 2007 г. Тези принципи, наречени от Якока и съавторката му
„Деветте божи заповеди за лидерството“, са подредени, както
следва: 1. Любопитство; 2. Творческо мислене; 3. Комуникативност;
4. Човек с характер; 5. Смелост; 6. Убеждения; 7. Харизма; 8. Компетентност; 9. Здрав разум.
Тези „божи заповеди“, както ги определя Якока, се съдържат
под различни норми в множество авторитетни изследвания върху
природата и предпоставките за успешно лидерство – тема, на която
посветиха сериозни „изповедни книги“ много от преуспелите милиардери от ранга на Доналд Тръмп, Бил Гейтс и Уорън Бъфет. Тези
„божи заповеди“ са в тъканта на такива интересни книги като „В бизнеса всичко е лично“ на Рона Лихтенбърг, „100-те абсолютни закона
на бизнес успеха“ на Брайън Трейси, както и в цитираната вече
„ЕГОномика“ на Маркъм и Смит.
Интересно е, че всички по-значими автори на книги за бизнеса
са едновременно убедени в изключителната роля на бизнесмените лидери и изказват тревогата си от липсата на достатъчно
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истински лидери на всички равнища на бизнеса, така нужни на
обществото днес.
Не можем да не се съгласим с твърдението на Брайън Трейси,
че качествата и ролята на лидерите „са изучавани отпреди 2500 години“ и че в момента „има повече от 5000 книги, стотици статии и
коментари, посветени на известни лидери и лидерството“ (с. 119). И
това не е случайно, защото лидерите и лидерството са в основата на всички постижения, с които се гордеем и плодовете на които използваме според собствените си възможности на принципа
„каквото си посял, това ще пожънеш“, записан мъдро в Библията.
Въпреки че некадърниците без всякакъв свян винаги посягат към
чуждата пита. Те са родени използвачи!
Не бива никога да забравяме, че всяко голямо бизнес постижение, всяка успешна бизнес организация е своеобразна
проекция на силата и уменията на лидера. За щастие лидерите
не са някаква божествена еманация. Те са истински земни хора,
които подобно на Антей стоят здраво на земята и черпят силите си
от земята, отличават се с безупречен реализъм и действат винаги
съобразно с времето и предпоставките за успех. Те не са фантазьори, дори не са непременно автори на идеите, които успешно реализират. Нещо повече, много често успешните лидери постигат забележителни успехи, като комбинират различни идеи, предложени от хора, които не умеят да ги приложат на практика. Лидерът
е невероятно прагматичен, действен и смел в начинанията. Той
не познава парализиращата сила на страха от новото, непознатото.
Лидерите са смели експериментатори. Не се боят от провал.
Обичат предизвикателствата и сами предизвикват конкурентите и
институциите с твърдото убеждение, че ще постигнат успех. Провалът не ги обезкуражава, а ги обогатява със съдържателен самоанализ и анализ на причините, довели до този провал. По този начин те
не само научават какво не са знаели и не са отчели, но придобиват
нови знания и умения, с които ще постигнат непременно желания
успех.
Една от най-големите тайни на лидерството е заложена в
безусловната вяра в съзидателното начало, заложена в мисълта. Лидерите са убедени, че хората и ситуациите имат значението,
което вие сами им придавате чрез начина си на мислене и преценката си за тях. Светът, в който живее и действа лидерът, не е
вън от него, а в неговите мисли, умения и действия. Именно поради това лидерът е изправен пред постоянната проверка на собствените си мисли, оценки и начинания, за да направи верния избор.
Тази свобода на избора не е произволна. Тя е строго дефинирана от знанията, уменията и натрупания в практиката житейски опит.
По дефиниция лидерството е способност за печелене на
последователи, които вярват във вас. А за да спечелите вярата
13

проф. дин Тончо Трендафилов

на последователите, вие трябва да бъдете уверени в себе си. Само
в този случай лидерът се превръща в модел за поведение, като печели хората със своята честност и почтеност. Лидерите печелят
подкрепата на другите със своята способност да извличат поуки от
миналото, да са господари на настоящето и да имат ясна визия за
бъдещето, без да робуват на миналото.
Лидерите са смели хора, които контролират страха и не се
спират пред препятствията, за да реализират онова, което са
планирали, проявяват смелост в преодоляването на опасностите и
заплахите, от които обикновено се страхуват лишените от лидерски
качества хора. Но тази смелост и способност да контролираш страха не са безразсъдство, а добре пресметнат риск, просмукан от
реализъм. Това качество на лидерите Питър Дракър нарича „интелектуална честност“, защото тя не подвежда, не създава неоправдани надежди и илюзии, а сочи верния път към успеха. Устремени в
бъдещето, лидерите фокусират вниманието си върху решението, а не върху самия проблем. Те винаги намират верния отговор
на въпроса накъде отиваме и не придават значение на въпроса откъде идваме. Защото отлично знаят, че това, което вече се е случило, е факт, който трябва да се приеме, отчете и анализира. Те
не разчитат на щастливия случай или на въображаемия късмет. И
не очакват някой друг да свърши работата, която единствено те могат да свършат. Държат се като отговорни хора, които приемат света такъв, какъвто е, и упорито се стремят да го изменят и подчинят
на своята визия за разумно и желано. Именно поради тези свои качества лидерите печелят последователи и ги водят. Те притежават
власт не защото се стремят да я притежават на всяка цена, а защото последователите им желаят и приемат тяхната власт, защото са
убедени, че тази лидерска власт ще бъде използвана по-ефективно
в интерес на всички.
Дълбоко в основата си властта на лидера се проявява в четири разновидности: експертна власт; лична власт, която хората
ви делегират, защото високо ви ценят и знаят, че няма да ги подведете и да злоупотребите с доверието им; власт, която израства от
ръководната позиция, която имате; и накрая четвъртата, найприятната форма на власт е връчената от хората, които ви оценяват
по достойнство и ви се доверяват, защото са убедени, че вие ще
реализирате техните желания и ще защитите интересите им по найдобрия начин.
В тези четири форми на властта на лидера се реализира ролята му на инструмент, на опора и движеща сила за постигане
на по-добри резултати в изгода на всички членове на организацията, съставена от индивиди, които отлично знаят, че не биха
могли да постигнат всичко това, което биха постигнали под неговото ръководство.
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Лидерите имат ясна визия за това, което правят. Те виждат подалече от мнозинството изпълнители, защото притежават богато
въображение, базирано на ясни цели, завладяваща мисия, конкретни планове и стратегии за развитието на техния отдел или организация. Дълбоко в основата на мисленето и поведението на лидера лежи положителната умствена нагласа. Те умеят да откриват и
да утвърждават позитивните неща във всяка житейска ситуация.
Те са хора на действието и непрекъснатото разширяване и
обогатяване на информацията за света, в който живеят и работят. Те са упорити читатели. Но подбират внимателно това, което
четат. Повечето от преуспелите бизнесмени милиардери откровено
споделят, че любимото им четиво са биографиите на преуспелите
преди тях хора и избягват лековатата всекидневна преса. Четат
обаче задълбочено бизнес рубриките както във всекидневния печат,
така и в специализираните списания. Те отлично знаят, че управлението на човешките дела е особен вид преработена и превърната в
разпореждания и практически действия информация. По този начин в действията на лидера се обединяват в едно органично
цяло „деветте божи заповеди“ на Лий Якока.
Съзнателно изоставяме такива аспекти на лидерството като
използването на задължителния „мозъчен тръст“ и работата с
екип от добронамерени и висококвалифицирани специалисти.
От само се си разбира, че лидерът е водач, управленец от висока
класа, а не самодоволен единак. Разбира се, всеки лидер има своята „Корпорация „Аз“, но тя си е негова строго лична империя, която
той никога не смесва с бизнеса, който ръководи. С други думи и на
лидера не му е чуждо нищо човешко, с тази разлика, че той познава отлично себе си, своята сила и своята слабост, анализира задълбочено както постиженията, така и грешките си, и върви уверено
напред под възхитените погледи на последователите си.

3. Бизнесът
Видимата икономика е общопризната основа на живота, базата на нашето благополучие и сигурност в утрешния ден. По този
въпрос има пълен консенсус. Въпреки че именно за природата, настоящето и бъдещето на икономиката има най-много и най-остри
дискусии. И това е естествено, тъй като става дума за сфера, в която се пресичат по различен начин интересите на всички хора, живеещи в модерната пазарна икономика на XXI век. Именно поради това нямаме намерение да навлизаме в дебрите на тази перманентна
дискусия, в която участват наистина велики учени, множество
аматьори и досадни клакьори.
Надяваме се обаче, че от всичко, което предложихме съвсем
синтезирано в горните редове, е станала достатъчно ясна органич15
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ната връзка между образованието (респ. непрекъснатото самообразование като продължаващо образование през целия активен човешки живот), лидерството и изключителната роля на лидерите,
които в решаваща степен придават един или друг облик на бизнеса
като термин, в който се обединяват различните институции и структурни единици на икономиката като цяло.
В триединството образование–лидерство–бизнес бизнесът е оня член на уравнението, в който и чрез който образованието и лидерството получават крайната оценка: успех, просперитет, стабилност или провал и криза – криза на доверието, криза
на пазарите, криза в човешките взаимоотношения.
Бизнесът в най-широкия смисъл на думата е организирана стопанска дейност, която използва пазарните принципи в
името на максималната изгода – печалбата. Но за да станат парите повече пари и да се наредите в групата на успешните бизнесмени, вие трябва преди всичко да познавате до съвършенство пазара, на който извършвате своята бизнес дейност. А пазарът е абстракция, събирателен термин, зад който се крие необозримо
множество от специализирани пазари. При това има пазари в
т.нар. „реална икономика“, в която се създават и реализират материалните блага, необходими за живота на хората на всички равнища, и фиктивна икономика, която обхваща раздутата до безкрайност сфера на валутните и финансовите операции с ценни книжа
и кредитни инструменти. Именно в тази сфера днес бизнесът разкрива такива спекулативни възможности, които са в състояние да
взривят или просто да изправят и най-проспериращото общество
пред дълбока криза. Тъкмо тази спекулативна нагласа на финансовата система в условията на глобализацията създаде множество
илюзии и лекомислено поведение в значителна част от обществото,
които доведоха до масова задлъжнялост, банкрути и криза на
пазара с недвижими имоти.
Нужно е ясно да се разбере, че пазарът е чудесен, но абсолютно безразличен към съдбата на хората механизъм. В основата
на пазара е разменното отношение, което в съвременните условия
се опосредства от парите. Със своите три фундаментални функции
– мярка на стойността, разменно средство и средство за съхраняване на богатството – парите властват през хилядолетията и се реализират като добър слуга за знаещите как да ги използват и като
лош господар за тези, които си въобразяват, че парите са всичко на
този свят.
Практически пазарът изпълнява три елементарни функции:
комуникативна, т.е. свързваща купувача и продавача; алокативна –
което ще рече, доставка на стоката на мястото за реализация; и дистрибутивна, т.е. разпределителна, – всеки получава толкова и такива стоки, колкото и каквито са му покупателните възможности.
16
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Дотук всичко е ясно. Обаче това е пазарът, преценен като механизъм, разположен на територията на реалната икономика, на
която се peaлизират традиционните стоки. Съвсем друга е ситуацията на пазара с ценни книжа и множеството финансови деривати. Именно на този пазар се разгръщат процеси, които в условията на глобализацията основателно предизвикват недоволство и
разстройват традиционните икономически взаимоотношения. Именно на този пазар се наблюдават явленията на незаслужено и бързо забогатяване чрез спекулативни рискови борсови операции.
По този повод такъв авторитет като Чарлз Киндълбъргър пише:
„Едва ли има нещо, което по-силно да накърнява душевното здраве
и личната самоувереност и да нанася по-трайни щети от задължението да наблюдаваш как някой приятел е станал богат“5. Авторът
показва как вътрешните сили на това недоволство бушуват у всеки
от нас, който се сблъсква със спекулативното забогатяване, което
ни превръща в идиоти6.
Тъкмо далаверите на този пазар пораждат подозрителност и
неодобрение, което изисква обективната намеса на обществения
контрол.
Напълно сме съгласни с оценката на проф. Макс Оте в книгата му „Кризата идва“, преведена неотдавна у нас, че дълбоко в
основата на разстройството на модерната пазарна икономика лежи
т.нар. „секуризация“, т.е. процес, при който притежаваните активи
се обединяват в продаваеми на финансовите пазари ценни книжа.
Спекулативният бум с тези ценни книжа породи т.нар. „хедж фондове“, или гаранционни фондове, които се издигнаха на върха на
глобалната спекула, тъй като не подлежат на финансов контрол и
действат като измамни пирамиди. Напълно основателно Уорън Бъфет, считан за най-добрия инвеститор, нарече тези инструменти на
спекулативния бизнес „финансови оръжия за масово унищожаване“,
които могат да предизвикат „мегакатастрофа“.
Финансовите деривати са договорни споразумения, чрез които
активите се остойностяват и постъпват на борсата като ценни книжа. Най-често те приемат формата на опции или фючърси. Това
са ценни книжа, които дават право на притежателя си в рамките на
определен период или строго фиксиран срок да купи (в този случай
опцията се нарича „кол опция“) или да продаде (тук вече имаме „пут
опция“) фиксирания в договора реален актив на точно определена
5

Kindleberger, Charles. Manias, Panics and Crashes. A History of Financial Crises.
N.Y., 1996, p. 13.
6
Ibidem. По въпросите за спекулативния характер на кредитните финансови
деривати книгата на Макс Оте, цитирана по-горе, представлява изключителен
интерес за интересуващите се от тези въпроси. При това тя е много сериозна
критика на глобализацията и предупреждение за нетрайността на Европейския
съюз.
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цена. Като правило опцията е по-евтина от акцията и позволява
рискови сделки, от които се печели или губи според обстоятелствата и ловкостта на брокера.
По-рискови са дериватите, наречени „форуърди“ и „фючърси“, защото за разлика от опциите, които просто ви дават право
да извършвате посочените покупко-продажби в определен срок,
форуърдите и фючърсите ви задължават да придобиете или да
продадете съответния актив в точно определен момент и на
точно определена цена. След 1973 г. главно на Чикагската опционна борса търговията с финансови деривати получи силно развитие и днес на борсата се листват над 1700 вида акции и деривати,
повече от шейсет взаимни фонда и пр. През 2005 г. обемът на посочените сделки достигна внушителната сума 427 трилиона долара!
Тази бясна надпревара с операциите на борсата се отразява не само на стабилността на валутите и динамиката на паричните потоци
и на цените, но и на поведението на широката публика. Нараства
усещането за несигурност. Пренебрегват се или се забравят
добрите икономически традиции, свързани с пестеливостта, почтеността и скромността.
Посоченото развитие на бизнеса беше значително облекчено
и дори стимулирано от две паралелни явления в края на миналия
век: глобализацията и стимулираната от разпадането на световната социалистическа система либерализация на икономиката. Либералите разбраха либерализацията в контекста на дивия капитализъм от епохата на първоначалното натрупване на капитала и
превърнаха преклонението пред свободния пазар в истинска
икона, която се противопоставяше и все още се противопоставя на
всякаква форма на държавна интервенция и държавно регулиране
на икономическите процеси.
Това развитие на бизнеса и клакьорите на безпределната
свобода на пазарните сили доведоха до небивала диференциация
на доходите и задълбочиха пропастта между бедни и богати. Днес
никой не отрича, че никога по-рано не е имало толкова много
милионери и милиардери и че разпределението на общественото
богатство, създавано в реалната икономика се осъществява основно чрез борсови спекулации. Но този триумф на безграничния либерализъм изпрати в историята социалното пазарно стопанство и изправи водещите капиталистически страни пред сложни социалнополитически проблеми. И въпреки че по-консервативната Европа все
още прави концесии на регулиращата функция на държавата, САЩ
поставиха държавата изцяло в услуга на бизнеса въпреки полибералната фразеология. Може би най-фрапантният пример за
тази неприятна истина е начинът, по който американското политическо ръководство предостави 85 млрд. долара за спасяването на
изпадналата в несъстоятелност застрахователна компания! И това
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не е нито първи, нито единичен случай, нито прецедент в икономическата история на САЩ.
Бизнесът е за неутралната държава, когато работите му
вървят добре. Той се ползва с удоволствие от създадените с държавни средства институции (например интернет), но когато спекулативните му операции го изправят на границата на фалита, запява
патриотични песнички и разчита на държавния бюджет. А това е
един от парадоксите на днешния либерализъм: свободен пазар,
докато той работи в полза на корпорациите и задоволява алчните за
повече и повече печалби. И държавни субсидии – когато пазарът ги
изправи до стената!
На практика това означава, че спасителните операции, на
които разчита бизнесът, се плащат от Негово Величество Данъкоплатеца. От една страна, данъкоплатецът е жертва на валутните
машинации, инфлацията и девалвацията, от друга страна, той е истинският платец на разходите за изхода от кризата и за спасяване на спекулативния бизнес.
Тъкмо тези особености на модерната пазарна икономика, подчинена на практика на спекулативния финансов капитал, подхранват недоволството на изследователите и потребителите в целия
свят. Те са източникът на повсеместното убеждение, че е необходима промяна. Но визията за тази промяна все още не е формулирана.
От една страна, ние сме в лапите на глобалната мрежова икономика. От друга страна, тази ненаситна за печалби, алчна корпоративна върхушка, която владее чрез мрежите си глобалната икономика, провокира като самозащитен чадър национализма и подрива устоите на глобалните мрежи и глобалните съюзи. Струва си да
се замислим сериозно върху прогнозите на Макс Оте. В своята цитирана вече книга той предупреждава: „Когато настъпи краят на
глобализационния балон – независимо дали ще се пръсне с пукот,
или бавно ще се свие обратно в черупката си, – Европа ще използва
своя шанс“7. Тази констатация е само продължение на прогнозата,
че казаното на предшестващата страница: „Вероятно първото нещо,
което просто ще си отиде, ще бъде европейският валутен съюз. Когато страни като Германия, Франция и Италия станат действително
неплатежоспособни, в условията на съществуващия икономически и
валутен съюз те няма да могат да се освободят от дълговете си
посредством инфлация и ще бъдат принудени да черпят средства
от валутното обединение. Това би довело европейската валутна
система до клинична смърт. Следващ поред ще се пръсне европейският бюджет. Европа се нуждае от дълбоки политически и радикални промени, ако иска да намери пътя към една легитимна и
7

Цит. съч., с. 194.
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демократична обща политика. В такъв смисъл кризата може да ù
даде възможност и да я превърне в Европа на гражданите“8.
Зачестилите мрачни прогнози за бъдещето на долара и еврото са само друга проява на настъпващата икономическа и социална
криза. Още е твърде рано да се вторачим в някакъв уж неизбежен
апокалипсис! Но кризата е криза преди всичко на бизнеса, породена от неговите необуздани апетити за максимални печалби. А алчността рано или късно неизбежно се наказва.
Съзнателно изоставяме от тази част на статията въпросите за
непазарната икономика, защото бизнесът е сърцевината именно на
пазарната икономика. Това обаче не ни дава право да си затворим
очите пред непазарната част на икономиката, която е много постара от пазарната. Тя създава огромен продукт. В своята преведена на български език книга „Революционното богатство“ Алвин и
Хайди Тофлър привеждат убедителни данни, с които доказват, че
онова, което статистиката показва като брутен обществен продукт, е
само половината от истинския брутен продукт, с който разполага и
който консумира обществото! Тази непазарна икономика остава
невидима въпреки хилядолетното си съществуване. Тя не бива да
се бърка със сивата, подземната, черната икономика, която е част
от пазарната икономика. Тя е непарична. На нейната територия не
се пазарува. Тук няма спекуланти, наркобарони или диктатори. Тази
икономика посочените автори наричат „просуматорска икономика“. Става дума за производство на стоки и услуги, които не отиват
на пазара, а служат за задоволяване на потребностите на хората,
които ги произвеждат. Съвършено основателно авторите твърдят,
че „ние всички сме квалифицирани за нея по рождение“9.
Традиционното българско село – селото преди социалистическия експеримент, беше в по-голямата си част „просуматорско“, т.е. самозадоволяващо се, нестоково, непарично стопанство.
Нашите селяни продаваха само онази част от продукцията си, която
не им беше необходима за лично потребление. Но това е само част
от просуматорската икономика в чисто производствен аспект. Останалата част от просуматорската икономика е свързана c производството и услугите в семейната общност – готвене, пране, поддържане
на инвентара и жилището, стопанските сгради и пр. Всичко това беше в миналото и в голяма степен и сега е непарична икономика, в
която продуктът не се остойностява, но реално се създава и реализира чрез потреблението на милионите традиционни семейства.
И накрая, един от спътниците на бизнеса в условията на глобализацията е миграцията на огромни маси работници от сла8

Оте, Макс. Цит. съч., с. 193.
Тофлър, Алвин и Хайди. Революционното богатство. С.: Обсидиан, 2007, с.
219.
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боразвитите страни към развитите, наричана обикновено „аутсорсинг“. Родено от бързото развитие на развитите капиталистически икономики, това явление е добре познато не само в САЩ, но и
в Европа. За нас, в България, това явление намира внушителен израз в потока от турски работници предимно към Германия. Но то е
характерно не по-малко и за другите страни от Европейския съюз.
Няма съмнение, че аутсорсингът е временна форма на преразпределението на богатствата в условията на глобализацията и
бурния научно-технически прогрес.
Критиците на аутсорсинга са критици преди всичко на глобализацията и нейните последствия. В същото време става все поясно, че сме свидетели на временно явление, тъй като именно технологическият прогрес ограничава възможностите на аутсорсинга.
Модерната пазарна икономика на знанието се нуждае от висококвалифициран човешки капитал, който не се поддава на аутсорсинг и в същото време предизвиква свиване на заетите в производството „символни специалисти“, представляващи ядрото на човешкия капитал. И тук отново се проявява тенденцията към обособяване и ренационализация на обособените в държавни граници икономики. Все още обаче е рано да говорим за ренационализация или за край на регионалните съюзи. Но тенденциите, които
подсказват нови възможности в тази насока и изискват сериозна научна, икономическа и политическа оценка, вече са налице. Бъдещето ще покаже накъде ще се насочи днешният силноглобализиран
бизнес.
И така, видяхме динамизма и сложната диалектика на взаимоотношенията в рамките на триадата образование–лидерство–
бизнес. Все още обаче нямаме достатъчно аргументи и наблюдения, за да си изградим ясна и вярна визия за това, което ще ни донесе близкото и по-далечното бъдеще. Остава ни надеждата, че то
ще бъде по-добро от настоящето.
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АСПЕКТИ НА СОЦИАЛНОТО РАЗВИТИЕ
НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ И ОБЩЕСТВОТО
ст. н. с. д-р Емилия Масларова
проф. д-р Димитър Костов
Потребителите и потреблението са крайна цел и ключов проблем на всяка бизнес организация. Дейността на тези организации и
техните продукти (стоки и услуги) имат силно въздействие върху
потребителите. Ето защо изискването на обществото е организациите да се отнасят към потребителите честно и да поемат отговорност за тяхното здраве и безопасност. Нелоялните взаимоотношения и предоставянето на опасни стоки и услуги са несъвместими с
очакванията на обществото за социалната отговорност към потребителите и са гибелни за самия бизнес, тъй като противоречат на
закона за търсенето и предлагането. Устойчивото нарастване на
потреблението обаче е възможно само тогава, когато потребителите имат нужната и вярна информация за производството и качествата на стоките. Това означава, че организациите трябва да предоставят изчерпателна и честна информация за всяка стока. Основният
въпрос, свързан с потребителите, е отговорният маркетинг и информационните практики спрямо тях. Защото в отношенията си с
потребителите организациите трябва да се ръководят от принципите на справедливостта, прозрачността и загрижеността. На потребителите не трябва да се предоставя подвеждаща или невярна информация. Организациите не трябва да правят заблуждаващ маркетинг. Те не трябва да определят несправедливи цени. Особено
това се отнася спрямо децата, възрастните и болните хора.
Организациите са задължени да предоставят информация за:
материалите и опасните химични вещества, съдържащи се в продуктите, цената на продукта и всички аспекти на качеството, аспектите на здравето и безопасността, и ясно да се идентифицират рекламите.
Основният въпрос тук е защита на здравето и сигурността на
потребителите. Потребителите имат право да очакват, че продуктите, които купуват, са безопасни и не носят риск от увреждане на
здравето. Затова организациите трябва да предприемат следните
действия:
– да осигуряват продукти, които не са вредни за здравето на
хората и не застрашават околната среда;
– произвежданите продукти да отговорят на всички действащи
закони, наредби и стандарти;
– да избягват използването на опасни химични вещества;
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– да отделят особено внимание на информацията, касаеща
безопасността на потребителите;
– да поемат отговорността от въздействието на продуктите
върху потребителите.
Необходимо е да се създаде система за осигуряване на съответствие с нормативните уредби. Също така трябва да има и ефикасна система за наблюдение. Тази система трябва да позволява да
се регистрират и оценяват всички опасни инциденти, всички рискове
за здравето и безопасността.
При откриване на нередности организациите трябва да предприемат съответните коригиращи действия. Внимание трябва да се
обръща и при проектирането на продуктите. Още оттогава трябва
да се предприемат превантивни действия за тяхната безопасност.
Организациите са задължени да извършват оценяване на риска, което да се прави от трета, независима, страна.
Организациите носят отговорност за продуктите, които продават. Тази отговорност действа и след покупката на продукта. Тя
произтича от принципа „причинителят плаща“. Ако се окаже, че продукт след пускането му на пазара е опасен, тогава съответната организация трябва да уведоми отговорните държавни органи и обществеността. Тя трябва да идентифицира продукта и кога той е
произведен. Необходимо е да посочи вида на риска, който той предизвиква. Необходимо е също така да обясни какво трябва да направи потребителят, за да върне продукта; да изтегли продукта от
пазара и да вземе мерки да информира уязвимите групи потребители за риска от ползването на този продукт.
Стоките и услугите, предлагани от организациите, трябва да
имат позитивна социална и екологична стойност. Затова организациите трябва да произвеждат и доставят стоки, които имат благоприятно въздействие върху околната среда и обществото. Това произхожда от принципа, че всички страни трябва да допринасят за устойчивото развитие. Стоките и услугите, предоставяни на обществото от организациите, трябва да бъдат освободени от бариери. Те
трябва да могат да функционират най-ефикасно през целия си жизнен цикъл.
Високото ниво на удовлетворение на потребителите от стоките и услугите е важно не само за организациите, но и за потребителите. В тези случаи организациите искат винаги да печелят от предоставените стоки и услуги. В същото време потребителите имат
интерес към тях да се отнасят справедливо дори и след като стоката е закупена.
Организациите трябва да се ангажират с предпазни мерки за
предотвратяване на рекламации. Те трябва редовно да оценяват
удовлетворяването на потребителите. Необходимо е да имат канали за обмен на информация, за да може бързо да се реагира и от
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двете страни. За всеки продукт трябва да се предлага гаранция за
определен период от време. Също така трябва да има алтернативни варианти за решаване на спорове.
Важен момент в социалната отговорност на организациите е
защитата на потребителската информация и личните данни. В сегашния свят на бурно развитие на автоматизираната обработка на
информацията се събират много данни от хората. Има опасност да
се злоупотреби с тях.
За да се ограничи събирането и обработването на лични данни, организациите трябва да изготвят такава система, чрез която
може да се набира необходимата информация с по-малко данни.
Събирането на данни трябва да бъде винаги прозрачно. Целта за
събиране на лични данни трябва да бъде ясна и също прозрачна.
Събраната информация не трябва да се използва за други цели.
Трябва да се спазват принципите на откритостта, прозрачността,
сигурността и отговорността.
Бедните потребители трябва да имат свободен достъп до стоките от първа необходимост.
Потребителите могат да играят важна роля за устойчивото
производство и развитие и за увеличаването на търсенето. За да се
увеличи обаче търсенето, потребителите имат нужда от информация. Тя трябва непрекъснато да се предоставя от организациите.
Тази информация е свързана с условията на околната среда и
със социалните условия, при които са произведени стоките и се
предлагат услугите. Трябва да има информация за стойността на
суровините и другите ресурси. Трябва да се дава информация за
екологичните качества на продуктите, за здравните аспекти, за страничните ефекти и за безопасното им използване.
Много е важно каква информация ще предоставят организациите на потребителите. Тази информация трябва да бъде свързана със:
– здравето, храненето, предотвратяването на болести;
– съответното законодателство;
– опасностите;
– етикирането, транспорта и съхранението;
– защитата на околната среда;
– унищожаването на опаковките;
– устойчивото потребление.
Социалното развитие заедно с икономическото развитие и
защитата на околната среда представлява основата на устойчивото
общество. Социалното развитие е основен приоритет за организациите. Основните проблеми като бедност, безработица и други са
най-важните проблеми на социалната политика на организациите.
Въпреки че главната отговорност за социалната политика на една
страна е на правителството, организациите също играят важна ро24
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ля. Всяка организация оказва едновременно и положително, и отрицателно влияние върху обществото.
Всички членове на обществото трябва активно да участват в
социалното развитие. Всяка организация трябва да има свой принос
към социалното развитие чрез своите действия. За социалното развитие на обществото спомага и икономическото развитие. Чрез него
става разпределението на богатството и дохода. Балансираното разпределение е необходимо за постигане на по-добро качество на живота на всички. Основният въпрос на социалното развитие включва:
– принос за социалното развитие;
– принос за икономическото развитие;
– принос за участието на общините.
Общините играят важна роля за социалното развитие на обществото на дадена територия. Когато се разглежда социалното
развитие на организациите, трябва да се имат предвид следните
съображения:
– поощряване на справедливото отношение;
– осигуряване на възможности за увеличаване на ресурсите и
способностите;
– работа в партньорство;
– поощряване на справедливото разпределение на богатството.
Всяка организация, която насочва своите дейности за принос в
социалното развитие, има по-добри отношения със своите заинтересовани страни. Тя има по-добро управление на риска и по-висока
репутация. В тази връзка организациите трябва да разглеждат въпросите, свързани с общественото здраве и околната среда, като основни въпроси на своята социална дейност.
На първо място организациите трябва да съдействат за доброто здраве на работниците. За целта трябва да подобряват условията на работа, да осигуряват достъп до лекарства, да осигуряват
достъп до медицинско обслужване, да използват най-високи нива на
безопасност.
Също така е важно организациите да съдействат за културните дейности на своите работници. Те трябва да помагат за запазването и защитата на културното наследство и да насърчават образованието.
В световен мащаб социалните дейности са свързани с принос
за намаляване на бедността и глада. Затова организациите трябва
да допринасят за създаването на заетост и доходи. Необходимо е
да инвестират в социални програми; да обръщат внимание на хората в неравностойно поведение; да подкрепят социални предприемачески начинания.
Важен принос за намаляване на бедността и глада имат и неправителствените организации. Те трябва да си сътрудничат с правителството за осъществяване на неговата социална програма.
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Връзката между социалното развитие и икономическото развитие е
всеобхватна. Икономическото развитие помага да се преодолеят
социалните проблеми. Приходите от данъци осигуряват средства на
управляващите да създават инфраструктурата на населените места, да осигуряват необходимите обществени услуги, да плащат социални помощи.
Организациите трябва да изпълняват данъчните си задължения,
за да дадат своя принос за социалната политика на правителството.
Инвестициите на организациите трябва да бъдат насочени към
управлението на околната среда, към социалното и корпоративното
управление и към социалната отговорност на организациите.
За да постигнат целите си, организациите се нуждаят от връзки с всички заинтересовани страни. Особено добри тези връзки
трябва да бъдат с общината. Общината има голямо въздействие
върху обществото и организациите трябва да адаптират своите
действия към тези на общината. По отношение на социалното инвестиране целта трябва да бъде да се съвместят нуждите на общината с целите на организациите. Организациите трябва да оказват
съдействие на общината за събиране на информация относно
проблемите на обществото в социалната област.
Цялото провеждане на социалната отговорност е продължителна дейност. Организациите трябва да определят приоритетите
си в тази област. Всички дейности трябва да бъдат взаимно свързани. Затова трябва да се използват различни модели и стратегии.
Организациите трябва да събират информация и непрекъснато да изготвят анализи. Тези анализи трябва да им служат за изготвяне на визии, мисии, стратегии и общи и конкретни цели и задачи.
Всичко това трябва да се извърши, преди организациите да изготвят
програмата за своята социална отговорност. Тази информация може да включва:
– местоположението на организацията;
– стоките и услугите, които ще произвежда;
– управлението на организацията;
– състава на работната сила;
– законовата и нормативната база.
Организациите трябва да идентифицират и анализират въпросите на социалната отговорност, които са съществени за тях и
заинтересованите страни. Те трябва да оценят обстановката по тези
въпроси. Необходимо е да определят тенденциите на въпросите,
свързани със социалната отговорност, да определят действията по
тези въпроси. Анализът трябва да покаже благоприятните възможности, рисковете и предизвикателствата за организациите. Добре е
също така да се определят кои въпроси не са в съответствие и какви коригиращи действия ще се предприемат по тях. Особено внимание трябва да се обърне на следните въпроси:
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– кои работни дейности противоречат на международните закони, конвенции и договори;
– кои дейности не са в съответствие или са в конфликт със социалната отговорност на организацията;
– кои норми и параметри допринасят за реализацията на стратегията и ангажиментите на организацията със социалната отговорност.
Диалогът със заинтересованите страни изисква организациите
да разработят нова система за обмен на информация. Организациите трябва да идентифицират заинтересованите страни на базата
на своите интереси. Идентифицирането става по групи (външни и
вътрешни) интереси на тяхната социална отговорност. Някои заинтересовани страни имат съществено значение за социалната отговорност на организациите. На тях трябва да се обърне по-сериозно,
специално внимание.
Заинтересованите страни на организациите могат да бъдат
правителството, общината, банките, профсъюзите, клиентите, доставчиците и други. Спрямо тях организациите трябва да определят
своите приоритети. Затова трябва да се използват различни подходи, да се поставят някои интереси пред други, да се оценят рисковете, ресурсите.
Процесът на ангажиране на заинтересованите страни винаги
трябва да е насочен към създаване на доверие между организациите и другите заинтересовани страни. Крайната цел трябва да бъде
подобряване на социалната отговорност на организациите. Ангажирането на заинтересованите страни трябва да става по подходящ
начин.
Заинтересованите страни трябва да се ангажират в следната
последователност:
– определяне на общи и конкретни цели на социалната отговорност;
– преглед на резултатите от дейностите;
– решаване на противоречията.
Съществуват различни методи на ангажиране. Те могат да
бъдат договаряне, споразумение и други. Може да бъде и партньорство, съвместна дейност.
Социалната отговорност трябва да бъде интегрирана в общите
цели на организациите и стратегиите на управление. Този процес на
интеграция трябва да е разработен чрез взаимен диалог и интерес.
Организациите заедно с другите заинтересовани страни трябва
да разработят целите и стратегиите за осъществяване на социалната
отговорност. Това трябва да стане на основата на мисията, декларацията за принципите, кодекса за поведение и всички други законови и
нормативни документи. Целите могат да бъдат основани на:
– резултатите от анализа;
– избора на основните въпроси на социалната отговорност;
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– определянето на приоритетите.
Стратегиите трябва да включват преглед на съществуващите
и разработване на нови политики. В стратегиите може да се включва информация как да се постигнат поставените цели, как да се определят практиките и процедурите за решаване.
Социалните стратегии на организациите трябва да се въведат
в тяхната ежедневна практика. Затова трябва да се използват съществуващите системи на управление. Висшето ръководство на организациите трябва да поощрява, мотивира и стимулира отговорностите на членовете на организациите по отношение на социалната отговорност.
При изготвяне на целите и стратегиите на социалната отговорност трябва да се използват планове и инструменти за внедряване. При внедряването трябва да се определят приоритетите на
действие, както и краткосрочните и дългосрочните ориентири за
внедряване. Внимание трябва да се отдели на разпределението на
ресурсите.
При внедряване на социалната отговорност трябва да има
обмен на информация между отделните цели. Така се стимулира
подобряването на въпросите на социалната отговорност. За да бъде ефикасен обменът на информация за социалната отговорност,
той трябва да бъде достоверен за заинтересованите страни. Затова
е необходимо да се използва многообразие от инструменти и методи. Методите и инструментите се подбират в зависимост от ситуацията. Обменът на информация трябва да може да се прилага лесно, да е ясен и конкретен. Има различни видове обмен на информация по социалната отговорност. Организациите трябва редовно и
публично да съобщават информация за резултатите от изпълнението на дейностите на социалната отговорност. Информацията трябва
да показва съответствие с всички външни ангажименти.
При обмена на информация трябва да се осъществява диалог
със заинтересованите страни. Необходимо е да се оценяват адекватността, ефикасността и съдържанието на информацията.
Дейностите и практиките по социалната отговорност трябва да
се оценяват. Тяхното редовно оценяване води до повишаване на
ефективността им. Резултатите от оценяването трябва да се предоставят на заинтересованите страни. Затова трябва да има обратна връзка с тях.
Освен да се оценяват дейностите по социалната отговорност,
трябва да се наблюдават и резултатите от тях. Затова трябва да се
изготвят документи във вид на записи. Те могат да бъдат:
– записи с данни за ключови индикатори за дейности;
– резултати от одити по околната среда;
– резултати от одити по доставките;
– записи от действия на рекламации;
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– други.
Прегледът от страна на ръководството е много важен. Неговата цел е да се идентифицират дейностите. Резултатите от прегледа
от ръководството трябва да бъдат съобщени на заинтересованите
страни.
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ЗА ПРИРОДАТА НА ПАРИТЕ В ПОЛИТИКАТА
доц. дпн Георги Л. Манолов
Известно е, че в съвременните социално-икономически условия парите представляват един от най-съществените компоненти на
пазара изобщо и на политическия пазар в частност. От тях са зависими и политическите партии, които като субекти на политическия
пазар не могат да играят активната си роля, ако не разполагат с
финансови ресурси. Използването на парични средства от политическите партии е задължително както за обезпечаване на текущите
им разходи, така и за финансирането на предизборните им кампании, доколкото партиите като легитимни институции са гарант на
демократичността в държавното управление. Или, парите в политиката, „изсипвани“ на политическия пазар, които оттук нататък ще наричаме „политически пари“, са онзи генератор на партийното финансово обезпечаване, без който нито една политическа сила не би
могла да се пребори за властта. Това твърдение съдържа много доказани истини, но един по-задълбочен подход към „политическите
пари“ би следвало да отчита още по-детайлно сложността на този
феномен минимум поради четири фактора: първо, че политическите
партии за разлика от нормалната им дейност са поставени в необичайни условия по време на кампанията като „играчи“ на политическия пазар, на който едновременно действат два вида закони – икономически и политически, с които те трябва да се съобразяват; второ, въпреки че съблюдават определени пазарни правила, политическите сили не са „чисти“ икономически субекти, което затруднява тяхното пазарно поведение, доколкото са принудени да се нагаждат
към различните пазарни сегменти, т.е. към различните типове електорат; трето, това от друга страна „тика“ партиите в едно политическо съревнование, различаващо се от икономическата конкуренция
(все пак сдобиването с депутатски мандат не е като купуването на
акции от пазара), при което, искат или не искат, трябва да използват
всякакви позволени и непозволени средства за вземането на политическата власт; и четвърто, именно значимостта на явлението „политически пари“ идва да ни подскаже, че тук не става дума за поредната покупко-продажба или търговска сделка, а за рекламиране
на политически идеи, ценности и програми, при които вложените
пари имат не само специфична роля, но преди всичко важен политически и общохуманен характер. Тоест, иде реч за една високоотговорна хуманна цивилизована дейност, каквато безусловно е политиката, към която не може да се подхожда несериозно особено кога-
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то става въпрос за изразходване на милиони и милиони средства за
финансиране на партии и коалиции.
Така че темата за „политическите пари“ въобще и за предизборното финансиране в частност е твърде обширна и неизчерпаема, тъй като несъвършенствата на самия политически пазар създават онези обективни предпоставки, които тласкат „политическите играчи“ към намиране на обходни пътища за субсидиране на предизборните кампании. Затова и без преувеличение категорично може
да се каже, че финансирането на кампаниите е най-слабото и „хроничноболно“ звено в структурата на политическия пазар и в същото
време – едно голямо предизвикателство и твърде опасен риск за
всички политически субекти, дръзнали да поемат пътя към властта.
При тази логика на нещата не ни остава нищо друго, освен да
се опитаме да приповдигнем завесата на партийното финансиране,
като започнем най-напред със съществената роля на парите в политиката, които абсолютно винаги са играли първостепенно значение
в нея. Тоест да разкрием природата на парите в политиката, доколкото това е възможно и разбира се съобразно с тяхната специфика
на проявление в политическия живот.
1. Феноменът „политическите пари“
Прастара истина е, че парите са „майчиното мляко“ на политиката. Те винаги са там, където са се кръстосвали противоречиви политически интереси, решавали са се държавни и междудържавни
проблеми, водили са се мирни и немирни битки за властта. Това битие на „политическите пари“ е еманация на универсалната функция
на парите (мярката им за стойността), която неизбежно се проявява,
когато продаваме или купуваме нещо. В този смисъл парите предопределят не само отношенията между купувача и продавача на пазара или между наемния работник и работодателя в сферата на
труда. Напротив – те отдавна доминират във взаимоотношенията
между хората изобщо, защото „във все по-голяма степен парите определят отношенията между родители и деца, между близки и приятели, между политици и избиратели (...) Върху парите се крепят основните институции на съвременните пазарни и икономически отношения, около парите се групират спомагателните институции на рода, религията и политиката“1. Или другояче казано, парите са универсален език, напълно разбираем от всички народи по света, и
своеобразно „целебно биле“, с което могат да се излекуват всякакви
социални болести, включително и най-вече политическите. Така е
било от зората на човешката цивилизация, когато веднага след появата на парите те бързо-бързо са се „напъхали“ в големите полити1

Удърфорд, Джак. История на парите. С.: Обсидиан, 2001, с. 23–24.
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чески дела (и проблеми), доказателство за което са данните в различните източници, осветляващи въпроса за произхода на „политическите пари“.
Едни от най-ранните свидетелства за нашествието на парите
в политиката се срещат още в историята на Древна Атина и Древен Рим. Така например според известния древен историк Тукидид
още по времето на Пелопонеската война (V в. пр.н.е.) в Антична
Атина се е забелязало „купуването на гласове“ от тогавашните партии*, начело на които са стояли крупни местни олигарси. Причината
за този първороден грях на демокрацията е била „...властта, която
се проявява поради алчност и амбиция (...) в държавата (...) а човешката природа е взела връх над законите, тъй като тя била свикнала да ги нарушава, за да извършва беззакония (...) за да покаже,
че е по-силна от правото...“2. Естествено „купуването на гласове“ в
древногръцката демокрация е вървяло редом с някои от досегашните техники за влияние върху електората като демагогията, манипулацията, псевдообещанията и др.
Трудно може да се оспори или отрече и още един подобен
факт, само че от историята на Древен Рим, когато римляните са
имали право да избират своите господари демократично. Особеното
тук е това, че тогавашният народовластен модел практически е давал възможност демокрацията да се превръща в средство за печалба, тъй като изборните длъжности в държавата не са били заплатени. Това принуждавало кандидатите за властта (консули и претори)
да „прегърнат“ практиката на клиентелизма, като наемат съответните лица за извършване на услуги, измежду които най-важната е била да „убеждават“ хората да гласуват. По този начин, както изтъква
К. Кауцки, клиентите осигурявали на всяко богато семейство в Рим
гласуване от страна на лумпенпролетариата според „съкровеното“
желание на покровителя, т.е. на патрона. Чрез такова обезпечаване
на многочислени гласове в полза на управляващата олигархия тя
здраво държала властта в ръцете си и редовно налагала за „избор“
своите членове на висши държавни длъжности, а чрез това – и в сената3. Поради факта, че длъжностите са били „почетни“ (безплатни),
всеки избран управник бързо се е стремял да компенсира вложените пари за покупка на гласове (чрез обезщетение на разходите за
избирането му), което обикновено е ставало с изнудване, подкупи и
грабежи, за да може избраната персона да припечели нещичко и за
себе си.
*
В случая използваме термина „партии“, както го е написал преводачът на Тукидид.
2
Вж. Тукидид. История на Пелопонеската война. С.: Наука и изкуство, 1979, с.
215–217; и Димитров, Б. Залезът на демокрацията. – Поглед, 14.VI.2008 г.
3
Вж. Кауцки, К. Произход на християнството. С.: Хр. Ботев, 1995, с. 116–117.
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Историческите източници свидетелстват, че търговията с гласове е съпътствала почти цялото развитие на древното римско общество. По данни на Нобеловия лауреат и виден познавач на римската история Т. Момзен, за да се харесат на електората, кандидатполитиците буквално са били готови на всичко – от умилкването
около избирателите до организирането на пищни гощавки и развлечения. „Устройването, или което е още по-лошо, обещаването на
блестящи народни увеселения – пише Момзен – отдавна е станало
едва ли не узаконено предварително условие за получаване на консулство; утвърждава се практиката да се купуват избиратели, за
което свидетелства издадената около 159 г. специална забрана
срещу тези подкупи“4 (подчертаното е мое – Г. М.). И въпреки това политическото търгашество с гласовете на хората не е било прекратено, а само частично ограничено.
Този същински бизнес за купуване на гласове достига своята кулминация по времето на Цезар, когато в Рим са били продадени около 320 000 бр. избирателни гласове (без да знаем колко е
струвал единият от тях), което през 53 г. пр.н.е. е предизвикало такова небивало търсене на пари, щото кредитният процент рязко се е
покачил, вследствие на което настъпила парична криза*.
Изобщо продажбата на гласове в Античния Рим се е била
наложила като изключително доходоносна дейност за управляващите (избори са се провеждали всяка година), защото тази
добра сделка се е мултиплицирала след „изборния вот“, когато
цяло ято приятелски кръгове на властимащите вкупом се е
втурвало да краде и граби римските провинции през онези тъй
далечни за нас времена.
Освалд Шпенглер също изнася интересни данни за компактното нахлуване на парите в древната политика, твърдейки, че, откакто
съществува формата на народните избори, римската служебна кариера изисквала огромен капитал. Например „...народното движение
на Тиберий Гракх – пише той – е станало възможно благодарение
на партията на големите пари (...) и приключило веднага щом били
осигурени изгодните за нея закони...“, а пък „...Цезар и Крас финансирали движението на Каталина и вместо срещу собствеността го
насочили срещу сенатската партия“5. Но и това не е всичко: още
4

Момзен, Т. Римска история. С.: Прозорец, 1999, с. 353.
Но и това не е всичко, защото само можем да гадаем за какви космически суми е ставало дума, след като аристокрацията е платила с нескрита охота общата стойност на гладиаторските игри, възлизаща на 720 хил. сестерции (150 хил.
марки), с едничката цел да подкупи (със зрелища) електората и да лиши от бъдеща политическа кариера неудобните тям хора, както и тези, които не са притежавали големи богатства (Вж. Кауцки, К. Цит. съч…, с. 117–118).
5
Шпенглер, Освалд. Залезът на Запада. Т. II. С.: ЛИК, 1995, с. 532; 601; 609;
617–618.
*
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преди Цезар е имало писмени договори между кандидатите и
избирателите с точно установено заплащане и оказване на съответните услуги. От друга страна са били създадени клубове и
изборни съюзи, които са прогонвали огромната маса избиратели, за
да може по-лесно да се преговаря за „изборната сделка“ с големите
народни водачи. Така още тогава властта се е премествала от парламента в частните кръгове, а изборите неудържимо са деградирали до равнището на древноримската комедия. С други думи парите
са организирали събитието (изборите) в интерес на онези, които ги
притежавали, а изборната процедура се е превръщала в уговорена
игра, умело инсценирана като самоопределение на народа. Същевременно Шпенглер отбелязва и важния факт, че трупането на „изборни“ пари се е извършвало успоредно с подготовката на предизборната пропаганда въз основа на принципа „духът мисли, парите водят“, което и сега забелязваме при организацията на модерните предизборни кампании. По този начин – заключава Шпенглер –
се е очертавала и арената за атака на парите, защото, „колкото поголямо ставало богатството, концентрирано в ръцете на отделни
личности, толкова повече борбата за политическата власт се превръщала в борба за пари“6.
Следва да заключим, че хищническото отношение към „политическите пари“ в Древна Атина, и особено в Античния Рим, е било
съвсем естествено и закономерно, имайки предвид ниското социално-икономическо и политическо развитие на обществото тогава: незрели икономически отношения, съществуваща класова поляризация, неясни политически субекти, рязка обществена диференциация
между бедни и богати и т.н., и т.н. Заедно с това обаче съществува
и друга причина от субективно естество, която е основната преграда
за цивилизованото отношение към парите, хвърляни в предизборните кампании, и която е била: ненаситната алчност и корумпираност
на римския властен елит, чийто „лешоядски апетит“ към парите не е
имал (ден и нощ) почивка и чиито щения за тънене в шикозен лукс и
охолство в крайна сметка са една от причините за сгромолясването
на Римската империя. Така е, защото в политиката „парите организират събитието в интерес на онези, които ги притежават, а изборната процедура се превръща в уговорена игра“ (Шпенглер), което
очевидно твърде добре е бил усвоил на практика римският политически елит.
С развитието на човешката цивилизация през Средновековието, когато предизборни кампании не е имало, ролята на парите в политиката придобива съвсем други измерения, отразяващи характера на феодалните обществени отношения. Някъде от XIII в. нататък
в социалнополитическия живот започват да господстват новите
6

Пак там, с. 608.

34

ЗА ПРИРОДАТА НА ПАРИТЕ В ПОЛИТИКАТА

„банкови пари“ (изобретени от италианските банки), които „революционизират“ пазарно-икономическите отношения на европейските
страни. Това бурно разрастване на банките и банковото дело, започнало от Италия, „катализира“ еволюцията на зародилия се специфичен процес на усилено влагане на пари за политически начинания с цел подпомагане на монархическите държави. Ето как това е
ставало според изследването за парите на американеца Дж. Уедърфорд: „Банкерските фамилии на Италия съвместно финансирали
английската монархия под управлението на Едуард I и Едуард II при
походите за завладяване на Уелс и Шотландия...“, от което, разбира
се, изгодата е била взаимна. Почти по същия начин банковата династия на Медичите малко по-късно е субсидирала кралската институция, намесвайки се в кървавите политически интриги и още по-рехавите финанси на английския кралски двор. По време на Войната на
розите те (Медичите – б.а.) предоставили необичайно големи заеми на Едуард IV, а когато Дворът обявил несъстоятелност на изплащането на заемите, това довело до фалита на лондонския клон на
банката“7. Видно е, че особено през Късното средновековие се забелязва една трайна тенденция за масирано „наливане“ на пари от
банките в чужди държавни бюджети, която можем да определим като външна инвазия на парите в политиката от страна на банковия
капитал, представляваща ново измерение на паричните вложения
за осъществяване на конкретни политически цели.
За мнозина може би ще прозвучи необичайно, когато разберат, че във феодалната епоха, без да има избори, монарсите са били измислили великолепна мошеническа система за печелене на
„политически пари“ чрез привилегиите на властниците, на която всеки съвременен политик със сигурност би завидял*.
7

Уедърфорд, Джак. Цит. съч., с. 103; 111–112.
Става дума за френските съсловни привилегии от времето на късния феодализъм (в края на XVIII в.), чиито консуматори са били двете основни съсловия –
дворянството и духовенството. Преди Френската революция през 1789–1793 г.
тези съсловия са наброявали около 270 хил. души, като най-висшите и най-добре възнаградените служби в държавата са били предоставени на дворянските
съсловия. Например общият брой на службите, осигуряващи дворянско звание,
е бил около 4000, а само през периода 1693–1709 г. са били създадени 40 хил.и
подобни синекурни служби – нещо невиждано в Европа дотогава. И още един
интересен факт: от продажбата на такива синекурни служби през периода
1701–1715 г. Людвик XIV е присвоил за себе си 542 млн. ливри доход. Плюс това дворянското съсловие във Франция е използвало и постоянна система за получаване на извънредни подаръци от страна на краля, както и обратно – на краля от страна на дворянството. Така само за някакви си 15 години (1774–1789 г.)
от държавното съкровище са били раздадени за пенсии, подаръци и пр. на висшето дворянство около 228 млн. ливри, което се е равнявало на около 60 % от
общите приходи на държавата за една година. А от това държавно съкровище
(228 млн. ливри) само кралската фамилия си е присвоила над 80 млн. ливри,
*
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Тази обирджийско-мошеническа система за трупане на пари
чрез политически привилегии е била разклонена по вертикалата
на цялата държавна йерархия. Според Пол Кенеди например още в
началото на Средните векове във френската монархия финансовите операции са се „управлявали“ от цял куп органи (общинските власти, духовенството, провинциалните области и др.), но най-вече от
откупвачите на данъци, които, събирайки налозите и надзиравайки
монопола на короната, са получавали процент за дейността си и едновременно с това са авансирали пари на държавата. „Подкупността на тази система засяга не само откупвачите, които събират налозите върху тютюна и солта, а и йерархията на околийските събирачи, областните бирници и общите регионални бирници, отговорни за
преките данъци като например данък „талия“. Всеки от тях взима
своя дял, преди да предаде парите на по-висшестоящия, и всеки от
тях получава също 5 % лихва върху цената, която първоначално е
заплатил за службата си“8. На всичко отгоре мнозина от висшите
служители са обявявали, че плащат суми директно на държавните
предприемачи, преди изобщо да са събрали предаденото в кралската хазна, като същите държавни чиновници са отпускали и много заеми при твърде висока лихва за короната.
Подобна „мобилна“ система за кражба на „политически пари“,
каквато е била френската, е царувала в продължение на няколко
столетия в редица европейски феодални държави. Във всяко едно
отношение обаче тази система си остава ненадмината по своите
мащаби и без колебание можем да я определим като същинска
проява на безогледна политическа корупция и като богат по съдържание механизъм за отклоняване и натрупване на държавни пари за лична изгода от властимащите и тяхното обкръжение. Затова и нейният край логично идва с избухването на Великата
френска революция, когато се приема Декларацията за премахването на привилегиите през 1789 г. Или, ако банковото финансиране
на кралските дворове е израз на външното нахлуване на парите в
политиката (за завземане на чужди земи), то системата на съсловните привилегии е еманация на вътрешното разпределение (чрез
корупцията) на „политическите пари“ от управляващите елити през
ерата на феодализма.
Процесът на навлизане на парите в политическия живот на обществата продължава да се разраства с пълна сила през Епохата
на новото време, и особено след победите на двете знаменити рекоето представлява 35 % от общата сума на съкровището! (Вж. Токвил, Ал. Бившият режим и революцията. С.: Избор, 1992, с. 189; 192; Кауцки, К. Класовите
противоречия във Франция. 1919, с. 33–34.)
8
Кенеди, Пол. Възход и падение на Великите сили. Икономически промени и
военни конфликти. XV–XX век. С.: Св. Георги Победоносец, 1997, с. 112.
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волюции – Английската и Френската. Този процес паралелно се разраства с наченатото утвърждаване на новите демократични ценности, с налагането на постабсолютистките държавни институции, както
и с появата на първите политически партии. Тогава в страните от
Западна Европа и САЩ силен тласък получава развитието на избирателното законодателство, което оформя началните юридически
рамки на предизборната политическа борба. Тоест на социалнополитическата арена по онова време се пораждат последователно
първите критерии за участие в политическата борба, тъй като в процес на формиране вече са били и бъдещите участници във властовата конкуренция – политическите партии.
Може би първото, което е необходимо да се каже тук, е това,
че продължава безскрупулното „експлоатиране“ на „политическите
пари“ от новозараждащите се партии, при това в още по-разширени
граници и мащаби: от възроденото купуване на гласове*, през партийнополитическата корупция, до извършването на политически манипулации (и фалшификации) с помощта на парите. Нещо повече –
според твърденията на М. Дюверже покупката на гласове до такава
степен се е разраснала, щото дълго време английските министри са
си осигурявали по този начин мнозинство, стигайки до там, че през
1714 г. в Англия са учредили специална длъжност „политически секретар“, която е отговаряла за горните финансови операции. Този
секретар покровител (patronage secretary) изцяло се е занимавал с
„устройването“ на правителствени длъжности, разбира се, след
взимането на солидни подкупи9. Тази негативна тенденция обаче е
придобила патологични размери, тъй като управлението на Англия
по това време е било невъзможно без безскрупулната употреба на
парите в политиката, но не чрез традиционното подкупване на отделни високопоставени персони, а нещо много по-заразително:
срещащото се масово рушветчийство на т.нар. „демократични сили“
в английския парламент10 (Долната камара) както по време на избори, така и при приемането на определени политически решения.

*

Пример в случая е достолепната монархическа Англия, където още през 1700
г. уважавани от хората политици сами са признали, че „на борсата с изборите
се действа също като с ценните книжа и че цената на един глас е също тъй добре известна, както тази на единица земя“. Пак по това време и отново в кралска Англия на изключително висока почит е била политическата корупция, развила се почти във всичките ни познати разновидности: подкупване на личности с
висок ранг, парично „обработване“ на демократичните сили, „насочване“ (купуване) на парламентарните избори към желаната партия (...) и след това купуване на решенията на Долната камара с рушвети, давани на самите парламентаристи. (Вж. Шпенглер, О. Цит. съч., с. 532; 534.)
9
Вж. Дюверже, М. Политические партии. М., 2002, с. 24.
10
Вж. Шпенглер, О. Цит. съч., с. 534.
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През далечния XVIII в. в някои държави от Западна Европа и в
САЩ по линия на политическите партии (доколкото се развиват)
много бързо еволюира симбиозата между политика и икономика,
между власт и пари, и особено между бизнес и политици. Това е забелязано още от Макс Вебер, който в труда си „Социология на господството“ твърди, че материалните интереси на службогонците
зависят от избора на партийни кандидати. Тези интереси на
„...партийните меценати – банките, доставчиците, тръстовете – естествено и дълбоко се засягат от (...) кадровите въпроси. Единствено кредиторът е този, който в отделния случай финансира (...) харизматичен партиен водач и очаква от неговата изборна победа
държавни доставки, откуп на данъци, монопол и други привилегии и
преди всичко компенсиране на своите разходи със съответната лихва...“.Тоест „...прякото икономическо експлоатиране на властта
от партията обогатява участващите, без обаче непременно да
пълни партийната каса“11 (подчертаното е мое – Г. М.). Става
ясно, че първичните механизми на симбиозата власт–пари са започнали да функционират много отдавна, за да стигнат днес до своето почти тотално съвършенство.
Размишлявайки върху генезиса на политическите партии в
Западна Европа и САЩ (през XVIII–XIX в.) в контекста на развиващата се тогава държавност, някои автори правдиво диференцират
два етапа на демокрацията, през които явлението „политически пари“ също процъфтява: етап на ранната демокрация, или тази, при
която са започнати новите конституционни проекти в обществата и
където хората са имали огромни надежди за възцаряване на справедливостта, равенството и хуманизма; и етап на късната демокрация, т.е. демокрацията на зрелия парламентаризъм, когато неумолимите социални факти (и истини) вече разделят политическия облик на партиите на такива, които са верни на партийния идеал, и на
други – „коленичещи“ пред партийната каса12. Макар и в различна
степен тази тенденция за преклонение пред „политическите пари“ е
била характерна за абсолютно всички новоформиращи се партии в
Западна Европа и САЩ както в по-ранния, така и в по-късния демократичен етап, доколкото е функционирал принципът „изборите са
сделка, а всички държавници – плячка на победителя“ (Андрю Джексън). С тази разлика, че феноменът „политически пари“ по-конкретно се реализира посредством два основни канала – докарване на
пари чрез вътрешните механизми на политическите партии и чрез
получаване на държавни пари за една или друга партия с посредничеството на властта.

11
12
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Вж. Шпенглер, Освалд. Цит. съч., с. 605.
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Двуканалното набиране на пари за различните цели на политическите партии е било изключително силно развито през първата
половина на XIX в., когато все още проправящите си в историята
път демократични държави не са имали изградени системи за ефикасен държавен контрол. Така с помощта на властта и парите повечето политически партии успешно са си купували симпатизанти, привърженици и електорат, които често са им осигурявали твърди изборни победи.
Естествено такова инвестиране на пари в предизборните кампании донякъде е било оправдано, защото западната демокрация
тогава се е намирала в своя младенчески период, когато всеобщото
избирателно право, политическият плурализъм и модерният парламентаризъм едва са правили първите си цивилизационни стъпки в
държавата (и обществото), поради което контролните механизми за
усмиряване на паричната поквара са били в зародишно състояние.
За сметка на това обаче политическите партии усърдно са продължавали да търсят всякакви начини за примамване на електората,
без да се съобразяват с подбора на средствата – пропагандни, манипулативни, финансови и пр. Ето например с какви средства са боравили основните английски партии, за да привлекат мнозинството
избиратели: „Казано на прост английски – пише У. Бейджхот през
1867 г., – опасявам се, че и двете политически партии ще наддават
за подкрепата на обикновения работник, и двете ще му обещават
каквото поиска, стига да им каже какво желае (...) Не мога да си
представя нещо по-корумпирано (...) от ситуация, в която две групи
добре образовани и богати мъже се надпреварват да им угодят повече и се боричкат за институцията, която осигурява тази цел. Ако
се тръгне по този път, вокс попули ще стане вокс диаболи“13. Сиреч латинската сентенция „глас народен – глас божи“ тутакси ще
прерасне в „глас народен – глас дяволски“!
Най-безспорните доказателства обаче за финансирането ни е
оставил М. Вебер, който, изследвайки зараждането на политическите партии през втората половина на XIX в., ярко е разкрил вътрешнопартийните механизми за набиране на парични средства чрез
системите на изборния агент и на „caucus“ в Англия, както и чрез системите на боса и на „spoil“ в САЩ, които тук само маркираме.
Тези механизми най-добре се развиват в САЩ, където в края
на XIX в. в развитието на републиканската и демократическата партия се забелязват два много важни момента, които руският учен Вл.
Согрин сполучливо извежда така: първият е, че както във финансово, така и в организационно-функционално отношение и двете партии са тясно свързани с корпоративния капитал; и вторият момент е
този, че при ръководството и организацията на практическата си
13

Цит. по: Крик, Б. Демокрацията. С.: Захарий Стоянов, 2008, с. 137.
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дейност двете партии пряко използват част от управленските методи на бизнеса14, известни днес като системата на боса, или „властта
на боса“. Това е важна предпоставка за генезиса на партийнопредизборното финансиране, която окончателно се изгражда към
края на XIX и началото на XX в.
Няма да е безинтересно, ако припомним, че специално през
XIX в. се наблюдава неспирен поток от „чуждо“ (от бизнеса, от банките и др.) финансиране на цели държави и политически елити, с
което неимоверно много се увеличават финансите за съответните
политически субекти*.
Вероятно ще е любопитно, ако щрихираме факта, че боевият
авангард на Болшевишката революция (1917 г.) – Комунистическата
партия (тогава ВКП(б), надлежно била спонсорирана от вътрешни и
външни финансови източници. Според руския историк Вл. Фьодоровски още през 1915 г. на болшевишкото ръководство са били предоставени от германската държава (!?!) няколко милиона германски
марки за революционна пропаганда в Русия и за сваляне на царското правителство15. Тези пари са прехвърлени в Русия чрез ловки
финансово-политически манипулации, които под благовидната търговия с медицински продукти, кантрацептиви и дрехи са минавали
транзит през скандинавските страни, а чрез подставени лица безпрепятствено са стигали до своя истински адресат – болшевишката
партия.
В този контекст ще обобщим, че почти през цялата Епоха на
новото време в редица страни на Западна Европа, както и в
САЩ се наблюдава същински ренесанс в използването на „политическите пари“ от възникващите партии тогава, който по нищо не се различава от познатото ни вече в античността, особено по отношение на финансирането на предизборните кампании. Даже финансирането на политическите партии (и на техните
кампании) в значителна степен се е обогатило и разнообразило както по мащаби, така и като форми, защото и прогресивното развитие
на човешката цивилизация е отишло далеч по-напред. Това дава
основание на М. Вебер да обяви още в края на XVIII в. новосъздадените партии в Западна Европа (в Англия, Германия, Франция и
други страни) за „корпорации от първенци“, тъй като в тогавашните капиталистически общества зависимостта на партийните малцинства от едрия бизнес е била твърде голяма.
14

Вж. Согрин, Вл. Политическая история США. М.: Весь Мир, 2001, с. 170.
Например известната банкерска фамилия Ротшилд през този период е станала най-мощният източник на инвестиции (в Англия и Франция), на пренасяне на
пари по пътните магистрали, на отпускане на различни заеми и т.н., и т.н.
15
Вж. Фьодоровски, Вл. От Распутин до Путин. Лъжата в сянка. Пловдив: Хермес, 2002, с. 54–55.
*

40

ЗА ПРИРОДАТА НА ПАРИТЕ В ПОЛИТИКАТА

Когато проследяваме историческия път на „политическите пари“, е невъзможно да открием и посочим абсолютно всички източници, по които те – било публично и открито, било през иглени уши –
се промъкват в политиката. Поради тази особеност, а и за да не изгубим логическата нишка на изложението, ще се спрем само на няколко по-съществени обстоятелства, свързани с разглеждания въпрос за парите в политическия живот.
Всеизвестен е фактът, че една значителна част от паричните
потоци са били насочвани за стимулиране или потушаване на различни световни конфликти и събития от рода на революции, войни,
преврати и др., както и за поддръжка на политически режими, партийни формирования, отделни партии и пр. Това е общовалидна и
постоянна практика при финансирането с политически цели независимо от характера на политическото събитие или субект, което обобщено ще илюстрираме със следната историческа хронология: финансиране на определени социалнополитически сили от други държави, партии и съюзи при избухването на революции от световно
значение (Американската – през 1773 г., Руската – през 1917 г. и
др.); целево субсидиране на държави през Първата и Втората световна война от международни банкови групировки (например банковата династия на Ротшилд); специално кредитиране на протежирани от Великите сили политически формирования и лидери по време
на Студената война (преврата на А. Пиночет в Чили през 1971 г., подпомогнат от САЩ, и от правителството на Б. Кармал в Афганистан,
поддържано от бившия СССР до 1988 г.); междупартийното финансово сътрудничество на партии с едни и същи идеологии (например
в рамките на Партията на европейските социалисти или Европейската народна партия); оказване на финансова помощ за предизборната кампания от чуждестранни партии на други партии (при възникването на новите либерални, християндемократически и социалдемократически партии в бившите соцстрани) и т.н., и т.н. Всички тези
начини за политическо финансиране по най-различни поводи могат
да се определят като съвременна разновидност на т.нар. „външно
отпускане на пари“ от едни за други държави, блокове, партии
(и пр. политически образувания), което е обичайна практика в
почти всички части на света (според интересите) през изминалия XX в.
Въз основа на резултатите от нашето историческо странстване при изследването на въпроса за еволюцията на т.нар. „политически пари“ могат да се направят няколко заключителни обобщения:
едното е, че в продължение на цялата човешка история независимо от нейните зигзаги, възходи и падения (откакто са се появили на бял свят) парите в политиката с цялото им величие и
коварство винаги са били основен „играч“ на политическата
сцена (прикрит или открит) без значение на това, за какво са се
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използвали те, – за дворцови преврати, политически метежи,
велики революции, за локални или световни войни и т.н.; другото е, че (макар и в различна степен) при всички управленски режими „политическите пари“ са намирали конкретно проявление
в сферата на властта и държавните институции, защото са били
използвани за политически машинации, за придобиване на
държавни постове, за купуване на гласове, за колаборация с
бизнес елита, за привилегии и облагодетелстване на политици
и т.н.; следващото е, че парите в политиката претърпяват своето
„второ рождение“ след възникването на политическите партии,
когато те в стремежа си да вземат властта целенасочено влагат
и използват парите в две ключови направления – „търговия“ с
избиратели, „откупуване“ на държавни постове, сливане на политически и икономически интереси и др. (главно в предизборните кампании) и за подхранване на политическата корупция,
подкупите, рушветите и т.н. (почти перманентно през вековете);
четвъртото произтича от неоспоримия факт, че от втората половина на XIX в. и досега в дейността на всички водещи западни
партии (главно в САЩ и Европа) могат да се отделят две важни
тенденции: първата е характерна с това, че те (партиите) както
във финансово, така и в организационно отношение все потясно се свързват с корпоративния капитал; докато втората се
отличава с нескритото използване на различни бизнес методи
на ръководство от страна на партиите, което все повече и повече ги „прави“ икономически субекти, отдалечавайки ги от
тяхната политическа същност; петото е насочено към предизборното политическо финансиране, което от древността до края на
XIX в. винаги е имало един фундаментален източник – нелегитимното парично субсидиране на политическите субекти от богатите заможни люде (аристократи и олигарси в античността) и
едрия частен бизнес (през XIX в.), докато формите и начините
за привличане на електората могат да се определят като класически (търговията с гласове, безплатните трапези и пр.), въпреки че продължават да се срещат и в нашата съвременна действителност; шестото е свързано с политическите реалности от
началото на XX в., които се характеризират с това, че вече са
били наложени и утвърдени първите модели за финансиране
на политическите партии в САЩ и Западна Европа и които, макар че имат твърде много несъвършенства, все пак представляват важна крачка напред в тяхното узаконяване; и последното
обобщение има правен характер и е от съществена значимост, защото през целия разглеждан период (вкл. и началото на XX в.)
нито един „конституционен текст не познава парите като политическа величина“ (О. Шпенглер), което свидетелства за все
още „прохождащата“ институционализация на партиите и на
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тяхното финансиране като неразривна част от проблема за ролята на „политическите пари“ в нашето съвремие.
2. Новата роля на „политическите пари“ в съвременния свят
Изясняването на тази нова роля на парите е от особено значение, тъй като се налага да отговорим на един голям въпрос: Защо
днес парите в политиката все повече и повече шестват в победоносен марш независимо от своя произход?
На този въпрос най-често се отговаря повърхностно, некомпетентно и без задълбочени анализи, защото едва ли не всичко се
„изчерпва“ с огромната политическа корупция и алчната човешка
природа. Това е вярно, но съвсем не е достатъчно, доколкото тук
първо трябва да се уточни характерът на съвременната политика,
както и настъпилите изменения в нея, след което да се изведат и
най-важните признаци (причини, фактори, предпоставки, обстоятелства), довели до новата роля на парите в съвременния политически
процес.
Единият и вероятно най-отличителният признак е радикално
промененото разбиране за политиката, която вече не се схваща
като проста занаятчийска дейност, а като високоотговорно дело на
екип от „професионални политици“, използващи модерни управленски технологии от арсенала на политическия мениджмънт. В този смисъл политиката е обърната с лице към хората, към техните
проблеми и към собствените им тегоби, защото цели взимането на
политически решения, които ще решат или облекчат тези същностни проблеми.
Другият важен фактор е, че съвременното схващане за политиката се основава както на тезата, че е израз на интереси, така и
на тезата, че представлява конкретна ценност. Или по-точно ценностното разбиране за политиката е онзи конструктивен цивилизационен заряд, който е контрапункт на това, че политиката е мръсна
работа, и съвсем естествено е скъпоструващо интелектуално удоволствие за професионалисти (а не за лаици), които са поели кормилото на държавната власт.
Следващата водеща предпоставка за променената роля на
парите в политиката е резултат от Веберовата теза за начина на
живот на професионалните политици, които биват два вида: политици, които живеят „за“ или „от“ политиката16. При това единият начин изобщо не отменя другия поради обстоятелството, че става дума за тясната взаимовръзка между „идеалното“ и „материалното“. Тази класификация е изключително точна и актуална, понеже
разграничава строго икономическата от строго политическата стра16

Вж. Вебер, М. Ученият и политикът. Цит. съч., с. 53–54.
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на на въпроса, т.е., че от политиката като професия живее само
този, който се стреми да я превърне в солиден и траен източник на лични доходи – нещо, което отдавна е станало неписана
норма на поведение в развитието на днешния политически живот.
Четвъртата принципна причина за постоянно растящата роля
на парите в съвременната политика се корени в силното влияние
на икономиката върху политиката, и по-специално на нейните
пазарни механизми (и субекти) спрямо използваните от партиите политуправленски технологии. Тук е налице перманентен натиск (и въздействие) на корпоративния бизнес върху политическата
дейност, което по естествен път довежда до легитимното и нелегитимното разрастване на парите в политиката. Това произтича от диалектиката между политиката и икономиката (и власт, и собственост), която е носещата конструкция на увеличаващите се парични
потоци от бизнеса към партиите в модерната пазарна икономика.
И последното характерно обстоятелство, което неизбежно
тласка милиони долари и евро към различни политически централи
(и държавни институции), е модерните предизборни кампании (и
технологии), които от година на година гълтат все повече финансови ресурси, без които просто е немислимо да се вземе
властта. Тази безумна комерсиализация на политиката в световен
мащаб е колкото закономерна, толкова и проблемна тенденция в
развитието на съвременния политически процес, понеже в повечето
случаи той (процесът) акумулира тежки социални негативи – корупция, злоупотреби, беззакония, грабежи и пр.
Ако резюмираме изложените признаци, фактори и обстоятелства за новата роля и значимостта на „политическите пари“ в съвременния свят, можем да обобщим: в течение на изминалото двадесето столетие парите в политиката, освен че непрекъснато
растат в количествено отношение, но и драстично променят
своето предназначение от качествена гледна точка, доколкото
тотално започват да обслужват партии, организации и институции с определени цели. В този смисъл „политическите пари“
реално придобиват нови качествени характеристики, защото
при финансирането на предизборните кампании на партиите
редица бизнес структури инвестират в аванс, „прескачайки“
пазарно-икономическите цикли в процеса на своята дейност.
Или, без значение от факта колко партии се конкурират в изборите и кой техен представител е получил мнозинството гласове, победителят винаги е един и същ: „партията на интереса“
(личен, партиен, частен, корпоративен и пр.), в което се проявява и най-дълбоката същност на „политическите пари“ като израз на новата им роля в съвременния цивилизован свят.
От такива позиции нека да поразсъждаваме върху същността
и смисъла на понятието „политически пари“, защото, както се оказ44
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ва, то, освен че има много широко, в някои случаи има и съвършено
неточно тълкувание. Така например като „политически пари“ се определят бюджетните средства на държавата; като „политически пари“ се квалифицират и средствата за подпомагане на общинските
бюджети; като „политически пари“ се детерминират и парите за изграждане на стратегически национални обекти и т.н., и т.н. Затова
тук е необходимо да направим едно по-конкретно уточнение на
понятието „политически пари“ най-напред в смислово отношение,
за да не се обърква и смесва предназначението на парите, използвани за различни дейности (и цели), както и за да сме наясно по въпроса как да определяме парите на политическите партии за финансиране на техните предизборни кампании.
Би било полезно като начало да разграничим два аспекта на
разглеждания въпрос за „политическите пари“: единият – по-общ, а
другият – по-конкретен.
При първия, или по-общия, аспект под „политически пари“
следва да разбираме всички легитимни финансови средства
(държавни и недържавни), които се използват за реализация на
общонационални, държавни и регионални цели и задачи, т.е.,
които са следствие от някакви решения, в повечето случаи –
политически. Такива пари например са: държавните пари (от бюджета), които се влагат по направления и в зависимост от потребностите за развитие на икономическата, социалната, духовната и другите обществени сфери; инвестиционните пари (държавни и частни), насочвани като вложения в предварително определени насоки и
отрасли – икономически, социални, военни и т.н.; бизнес парите,
т.е. финансовите средства на крупни корпорации и фирми и на бизнеса въобще, свързани с подпомагането на съответните икономически (и социални) области, доколкото държавата осъществява целенасочена политика, а бизнес фирмите разширяват своите пазари;
външните, или чуждите, пари за стимулиране на дребния и средния бизнес, за кредитиране на важни икономически сфери, области,
отрасли, за субсидиране на широкомащабни проекти със социално
значение; държавните пари и средства, отпускани редовно от институциите на властта за организацията и провеждането на изборите
съгласно със законодателството в различните страни и т.н., и т.н.
Или, обобщено казано, в случая „политически пари“ са всички финансови вложения в едни или други обществени сфери, които са
плод на определена политика и за които са приети съответните политически решения от субектите, имащи право на това (държавните
органи, местните институции на властта, управителните съвети на
фирмите и пр.); както и паричните средства, идващи по косвен начин от различни бизнес структури (особено частни), но благодарение на взети вече държавнополитически решения, даващи възмож45
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ност за реални инвестиционни вложения според намеренията и бизнес плановете на пазарните субекти.
Вторият и по-конкретен аспект на понятието „политически
пари“ притежава друга отличителна и специфична характеристика, която произтича от обстоятелството, че тези пари са целенасочени и се предоставят само на политическите субекти (от
държавата, от бизнеса и по други канали) за подготовката им в
конкурентната предизборна борба за спечелване на властта. В
този смисъл „политически пари“ са всички онези финансови
средства, потоци и ресурси, които по различни канали и източници (законни и незаконни) се насочват към и се употребяват
от политическите партии за задоволяване на техните предизборни потребности в краткосрочен план, както и финансовите
средства, използвани за други партийно-политически цели (текущи или дългосрочни).
Но тази определеност на „политическите пари“ изисква да се
направи една още по-ясна и още по-точна диференциация (разграничение) на самото понятие от политологична гледна точка в следните четири пункта:
Първият визира парите, които се отпускат от държавата на
партиите при тоталитарните политически режими, където съществуващите „партийни държави“ заделят колосални и безотчетни финансови средства за единствените господстващо-управляващи партии.
Тях (парите) в такива условия категорично можем да наречем „държавно-партийни пари“, на които никой нито смее, нито им търси
сметка за какво се оползотворяват.
Вторият е насочен непосредствено към т.нар. „държавни пари за партийни потребности“, които отделните правови държави
отпускат на политическите субекти за неотложни нужди на съответните партии (например банкови кредити от държавни банки за строителство на партийни бази) според установените законови условия.
Третият се отнася до парите за финансиране на предизборните кампании, които се отпускат от държавата на политическите
партии, ако законите на съответната страна повеляват това (има и
държави, в които не се разрешава предизборно финансиране на
партиите с държавни средства), каквато е масовата практика в европейските страни.
И четвъртият е собственото финансиране на политическите
партии, или набавянето на партийни пари за предизборната кампания от ръководствата на партиите по най-разнообразни, позволени и непозволени от законите пътища и форми.
Въпросите около „политическите пари“ обаче не свършват до
тук, защото е знайно, че само за провеждането на едни парламентарни или президентски избори се хвърлят милиони и милиони
средства независимо от регламентираните финансови ограничения
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(и тавани) в законодателството на повечето страни. Достатъчно е
само да си припомним, че последната президентска кампания в
САЩ през 2004 г. струваше общо на двамата кандидати и на американската държава около 1,5 млрд. долара!
При това състояние на финансирането е от ясно по-ясно, че
дори и най-съвършената юридическа база не може да стопира наплива на парите към политическите партии (по време на избори), тъй
като непрекъснато се измислят хитроумни начини за заобикаляне на
ограниченията, налагани от законодателството. Именно затова темата за парите в политиката не бива да се подминава с мълчание,
понеже те са онова драгоценно „кюлче злато“, с чиято помощ тотално се ширят и политическата корупция, и мафиотските връзки, и незаконното забогатяване във властта (и от нея). И още нещо – финансирането на партиите по време на кампаниите отразява сложните взаимоотношения по оста власт–пари–закон, което е друга същностна причина за щателното вглеждане в него (финансирането),
или в „политическите пари“.
Старателното и по-прецизно проникване в същността на феномена „политически пари“, както и в неведомите канали на техния
неспирен поток безусловно ни изправя пред един твърде наболял
обществен въпрос: Как трябва да се оценява новата роля на парите в политиката и доколко те в такива огромни размери са
допустими в предизборната борба, щото без тях да е невъзможно да се печелят избори, а и да се „прави“ голяма политика?
Ако се придържаме към обичайния стандартен отговор, то няма нищо по-лесно от това да кажем, че „парите отварят всички врати“ и че с „пари всичко може да се купи“. Това е валидно за повседневния живот, но когато милиарди валута се сипят като лятна буря
за „купуване“ на властта, очевидно, нещата далеч не са чак толкова
тривиални.
Според нас по-аргументирано обяснение и отговор на този
въпрос можем да намерим, ако разгледаме същността на парите
чрез техните основни функции, които в икономическата теория обикновено се свеждат до три: парите като средство за обращение
при обслужването на размяната на стоките; парите като мярка на
стойността, когато изчисляваме колко ще ни струва нещо при неговата покупка; и парите като средство за съхраняване и трансфер
на богатство в ликвидна форма*. Нещо повече – в основата на всички функции на парите лежи взаимодействието между първите две
– средство за обращение и мярка на стойността, които имат универсален характер и значение.

*

След демонетаризацията на златото парите губят функцията на съкровище.
Последното вече няма парично битие.
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Освен това динамичната еволюция на финансово-кредитната
система в съвременния свят доведе и до появата на функцията на
парите като платежно средство17, която е доразвитие на другите
две функции в новите пазарни условия. Именно на такава теоретична
база би трябвало според нас да се оценява и ролята на „политическите пари“ в предизборните кампании и в политическия живот изобщо.
Както е известно, в свободното гражданско общество икономическият диктат на пазара непрекъснато принуждава политическите
партии да търсят подкрепата на богати фирми, фондации и спонсори, ако искат да завладеят върховите лостове на властта. Това пък
на свой ред създава обективна зависимост на политическата върхушка в партиите от властта на парите в бизнеса, с чийто „свещен съюз“ уверено се печелят парламентарни и президентски избори и се
преразпределят след това различните сфери на икономическо влияние. По такъв начин се осъществява синтез между властта и парите, между политиката и бизнеса, между политиците и бизнес
босовете, между лидерите и мениджърите, чиято могъща сила
винаги се измерва с един и същ еквивалент – стойността на парите. Или иначе речено, парите са поставени в една нова и посвоему специфична роля, бидейки свързващ фундамент на границата между политиката и икономиката, независимо под каква
форма са предоставени за ползване – било като дарения, било като
помощи, било като спонсорство и т.под.
Като отчитаме равномерно и двете страни на различните мотиви за влагане на пари в политиката – позитивната (според идейните
предпочитания, помощите за партиите и др.), и негативната (хвърляне на крупни суми за бъдеща икономическа изгода, за подкупи на корумпирани политици и т.н.), както и обективния факт, че в голямата
политика без финансови средства изобщо не може, то може да се
каже следното: през втората половина на XX в. мястото на „политическите пари“ в развитите страни в значителна степен нарасна, защото тяхното специално заделяне от множество бизнес
фирми (главно в частния сектор) рано или късно води до многократното им мултиплициране в твърде големи размери за тези,
които са ги отделили. Това обикновено става с любезното посредничество на властта, която щедро променя всички законодателни и
нормативни актове в полза на онези крупни бизнес групировки, предварително помогнали на новоизбраната политическа партия чрез
развързване на собствените си парични авоари. Тоест създава се
т.нар. и известна система „пари срещу достъп“, която цели увеличаване на могъществото на големите бизнес компании на вътрешните и международните пазари посредством инвестираните пари в
17
Вж. Трендафилов, Т. Икономикс за бизнесмена. Част I. Макроикономикс. Трето допълнено издание. С.: Галик, с. 73–75.
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политиката. По същество тази политическа инвестиция може да се
определи като нова функция на парите в съвременния свят, която не е от чисто икономическо естество и не се изчерпва само и
единствено с познатите ни вече от теорията (икономическата) основни функции на парите. Защото колосалните валутни суми, които ежегодно се хвърлят от едрия бизнес по време на предизборните кампании за политическите партии, са едно от най-големите доказателства
в подкрепа на нашата теза, че: от политико-икономическа гледна
точка днес поради изключително същественото значение на парите може да се отреди твърде специфична и същевременно
нова мегафункция (или роля), отнасяща се до финансирането на
изборите, т.е. до политическите партии и респективно до „кредитирането“ на една или друга бъдеща политическа линия, при
която парите се множат и мултиплицират още в своя зародиш
(при вложението им) за следващ период от 4–5 години, без да е
необходимо да преминават през естествения пазарно-финансов
цикъл за тяхното възпроизводство или самонарастване.
За да избегнем евентуални двусмислени съмнения относно
тази нова функция (роля) на парите, ще илюстрираме нейната реализация нагледно (Вж. Схема № 1), от която ясно личи механизмът
на приложението ù.
Схема № 1
Примерна реализация на новата функция (роля)
на „политическите пари“
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Би трябвало да се изтъкне още тук и сега, че според схемата
изследваното явление „политически пари“ притежава няколко
ключови белега (черти, характеристики) на проявление, които са:
Първо. Най-яркият и характерен белег на феномена „политически пари“ произтича от светкавичното реализиране на печалба
от вложените за политика (за партиите, елитите, лидерите)
средства по системата „пари (П)–достъп(Д)–печалба(П')“
П–Д–П',
която осигурява максимално бърза възвръщаемост. Това
е характерно за почти всички сделки на политическия пазар, тъй като високата степен на печалбата „предварително“ е направена в
партията, спечелила властта.
Второ. Безусловно трябва да се подчертае, че печалбата на
политическия пазар, на който фирмите са инвестирали, има наймалко две основни измерения: едното е т.нар. „пряка печалба“
за тези, които са инвестирали парите си в партиите, лидерите и коалициите, т.е. за съответните бизнес субекти, под формата на бъдещи изгодни сделки, договори, конкурси и пр.; а другото измерение е свързано с т.нар. „косвена печалба“, която е за политическата сила, спечелила изборите и която е изразходвала парите за
победна предизборна кампания. Тоест тази печалба не е едноизмерна, а двуизмерна, главно поради факта, че засяга два различни субекта – икономически (фирмите) и политически (партиите). Следователно т.нар. „пряка печалба“ от инвестираните пари
в предизборните кампании на партиите, от различните бизнес субекти (фирми, корпорации, концерни) има бърза реална и материална, т.е. конкретна икономическа възвръщаемост, чрез съответните преференциални договори и пр.; докато т.нар. „косвена печалба“
за политическите субекти (партиите), спечелили изборите, има преди всичко юридическа стойност (легитимност на властта) и морални
измерения пред електората (за изпълнение на предизборните обещания).
Трето. Необходимо е да се отбележи, че парите на политическия пазар са една относително безрискова инвестиция, защото обикновено се влагат в печеливши политически субекти, чиито
шансове да вземат мнозинство на изборите са големи, което означава, че победителите веднага ще се отблагодарят на донорите си с
изгодни политически решения. С други думи казано, на „пазара на
политическите идеи“ рационалните вложения почти винаги са ефективни, понеже почти се доближават до реализацията на принципа
„минимум вложения – максимум печалби“.
Четвърто. На следващо място трябва да се отчете, че изразходването на „политически пари“ е краткосрочна инвестиция с
дългосрочни ползи (или „инвестиции в аванс“), тъй като тя се
влага еднократно (в повечето случаи – на избори) в конкретни поли50
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тически субекти. Нещо, което е невъзможно да стане, ако сте борсов играч, поради факта, че първо купувате акции, после следите
техните котировки, впоследствие продавате акциите (или не), след
това евентуално печелите и т.н.
Пето. Паричните вложения на политическия пазар потвърждават своята нова роля (и функция) на този тип пазар и под формата
на т.нар. „лобистки парични обезпечения“, чиято същност намира израз в непреки, но напълно реални резултати за различните пазарни субекти (влагане на пари за лобисти в институциите), доколкото самите лобисти изцяло работят за съответните работодатели
(т.е. за тези, които им плащат във и чрез партиите).
Обобщавайки казаното до момента по този въпрос, следва да
изтъкнем: най-същественият аргумент в подкрепа на новата роля и
мегафункцията на парите (осъществявана чрез „политическите пари“) е не толкова големият размер на вложените за избори (и други
цели) финансови средства, колкото пряката връзка между властта и
бизнеса, благодарение на която е възможно „цивилизовано“ да се
купува политическият елит (и избирателите) по законни и незаконни
начини. Вследствие на това овластеният вече политически елит
умело разчиства препятствията за многократно увеличаване на паричния капитал (от пиедестала на властта) в полза на едрия частен
бизнес, който преди това е „спонсорирал“ същия този елит. При това често пъти с цената на юридически нарушения или на скрита намеса в отношенията между бизнес фирмите чрез заобикаляне на
пазарната конкуренция от страна на висши представители на властта. Такава е неумолимата същност (и логика) на тази нова съвременна функция на парите на политическия пазар, която свидетелства и за един солиден „брак по сметка“ между властта и парите в развитите общества, доколкото и политиката, и икономиката е ярък израз на определени видове интереси – колкото различни, толкова и
сходни помежду си главно по отношение на властта.
Проявлението на тази нова функция на „политическите пари“
изобщо и на политическия пазар по-конкретно е резултат от едно
свойство на парите, което по думите на американския учен М. Уолзър се състои в умението им „да се просмукват през границите“, да
купуват неща, които не са за продан, както между впрочем става и с
„откупуването“ на политическата позиция чрез извънредно високата
цена на изборните кампании.
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ИКОНОМИЧЕСКОТО РАЗВИТИЕ НА БЪЛГАРИЯ
В ПРОГРАМИТЕ И ПРОГРАМНИТЕ ДОКУМЕНТИ
НА ДЕМОКРАТИЧЕСКАТА И РАДИКАЛНАТА ПАРТИЯ
В НАЧАЛОТО НА XX ВЕК
доц. дин Димитър Саздов
Избухналата криза в България в края на миналия век завършва през 1902 г. Икономиката на страната се възстановява бързо.
Създават се благоприятни условия за нейното по-нататъшно ускорено развитие. Капиталистическа България навлиза в нов етап1.
Неблагоприятните социално-икономически условия през последните
години на XIX в., от една страна, и големият скок, който прави икономиката на страната през първото десетилетие на XX в., от друга,
довеждат до промени и в политическата структура.
Дошлата на власт дребна и средна буржоазия в лицето на
Демократическата и Прогресивно-либералната партия се оказва
неспособна да разреши назрелите проблеми на прага на новото
столетие, когато на капитализма в България предстои да навлезе в
своя последен стадий на развитие и страната да бъде изведена до
равнището на европейската цивилизация. Икономическите и политическите концепции на тези партии за „демократизиране“ на капиталистическата система, за водене на една по-независима от двореца политика бързо рухват. Противоречията в редовете на буржоазните политически партии и групировки се засилват. Започват разцепления, образуват се нови партии, настъпва еволюция в политическите концепции, възгледи и позиции на някои от тях. Променя се
политическата структура на българското буржоазно общество. Политическите сили на буржоазията се раздробяват още повече. Или
успоредно с развитието на капитализма се оформя неговата раздробена политическа структура, което води до засилване на монархическата власт, до издигане на княз Фердинанд до ролята на своего рода арбитър в борбите между политическите партии.
Особено ярко идейната и организационна криза се проявява в
редовете на Демократическата партия. На прага на XX в. изключително много се задълбочават идейно-политическите противоречия
между оформилите се две течения в нейните редове – т.нар. „млади“ (наричани още „левицата“) и „десницата“. Различията между
двете групи в редовете на Демократическата партия особено силно
се открояват при опита за изработване на първата официална
1
Икономиката на България до социалистическата революция. Т. І. С., 1969, с.
362–421; Стопанска история на България 681–1981. С., 1981, с. 263–286.
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Програма на Демократическата партия. В резултат на тези противоречия и след смъртта на лидера на партията Петко Каравелов през
януари 1903 г. „левицата“ или т.нар. „млади демократи“ напускат
редовете на Демократическата партия и през 1905 г. полагат основите на новата Радикална партия в България2.
На 6 декември 1903 г. се свиква Третият събор на Демократическата партия. На конгреса отсъстват „отцепниците“ начело с Найчо Цанов, т.е. т.нар. „млади демократи“, „радикали“, „левица“. Излъчва се комисия от 21 души, която разглежда изготвената Проектодекларация и намиращите се в Централното бюро други материали за програма. Одобрените материали се внасят в конгреса за обсъждане. С малки изменения те са приети като Начала на Демократическата партия, които стават нейната програма. След конгреса
тези програмни решения са официално публикувани през 1904 г.
под заглавие: „Програмни решения на III-й събор на Демократическата партия в България“. Те се запазват като официална партийна
програма на демократите през целия период.
В началото на Програмните начала демократите излагат принципите на демокрацията според своите разбирания. Разглеждат и
своето действие върху икономическите основи, върху политическата
структура и за формиране на новото гражданско общество в страната до началото на XX в. Въз основа на тези констатации идеолозите
на Демократическата партия формулират нейните задачи относно
следващия период от развитието на България. В политическо отношение тяхна основна задача е възстановяване на „истинското конституционно управление в страната в противоположност на котерийното“3. Целта на демократите е да се осигури публичен контрол на народа и да се осуети налагането на личен режим и неговите
спътници – преторианството на войската и бюрокрацията на чиновничеството4. Важно място се определя и на борбата против капитулациите за отстояване на икономическата независимост на страната. Специално внимание е отделено на необходимостта от съпротива срещу компанията на източните железници, която спъва търговията на българите или я насочва във вреда на производители и търговци, за да ги постави под експлоатация и в зависимост от чужди
интереси. Важно място се определя в тази борба на митническата
държавна политика5. Осигуряването на политическа демокрация и
2

Саздов, Д. Демократическата партия в България 1887–1908. С., 1987, с. 190–197.
Програмни решения на Демократическата партия. Второ доп. изд. (Изд. Секретариатът на партията) С., 1908, с. 9–170; Програми, програмни документи и
устави на буржоазните партии в България 1879–1918. Съставители: В. Николова и Д. Саздов. С., 1992, с. 214–228.
4
Програми, програмни документи... Цит. съч., с. 229.
5
Пак там, с. 228.
3
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икономическата национална независимост според демократите би
дало възможност и за икономическо проспериране на страната.
В следващата част на своите Програмни начала лидерите на
Демократическата партия отчитат полезната икономическа дейност
на старата либерална партия и определят задачите на Демократическата партия в икономиката за началото на XX в. Правилно те се
обръщат най-напред с лице към българското земеделие, тъй като то
е основен стопански отрасъл на страната. Като насъщна задача демократите приемат освобождаването на поземленото частно владение от пречките за превръщането му в свободно и „интензивно земледелие, и то на кооперативни начала за дребното, без да насърчава при това развитието на едрото частно землевладение“6. Идеята на демократите е да се запази дребната земеделска собственост, а едрите земеделски стопанства да се създават в рамките на
кооперирането. Стремежът е и да се запазят земите, които са оставени за обща употреба на селата и градовете, и тези, които са държавна собственост. Така демократите смятат да превърнат селското
стопанство в интензивно земеделие и да предпазят земята от монополизирането ù от едри земевладелци, които могат да обрекат бъдещите поколения от земеделското население на стопанска зависимост. Така би се попречило според демократите и на вътрешната
колонизация на държавните земи. Стремежът на демократите е да
насърчат прехода на нашето земеделие от натурално към разменно
и от екстензивно към интензивно. Практическото решаване на този
проблем демократите виждат единствено чрез кооперативното
сдружаване във всичките области на селското стопанство7.
Постигането на по-висока производителност на труда и посправедливо използване на богатствата от българското земеделие
демократите смятат да постигнат чрез ограничаване на конкуренцията между стопанските сили и чрез обединението им за взаимна
помощ и защита8. Що се отнася до експлоатацията на лихварите и
на едрите търговци посредници, те смятат да се противопоставят
чрез кредитните кооперативни сдружения9.
В програмната стопанска политика на Демократическата партия относно развитието на българското земеделие все още прозират утопичните идеи на старата либерална партия. В началото на
XX в. ограничаване на развитието на българското земеделие само в
горепосочените рамки би противоречало на развиващите се обективни процеси, които водят към образуването и на частни едри земеделски стопанства. Поради това тази част от програмата на де6

Пак там, с. 228.
Пак там, с. 230.
8
Пак там, с. 230.
9
Пак там, с. 230.
7
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мократите има по-скоро пропаганден характер спрямо мнозинството
от българското население. Затова и Демократическата партия в началото на XX в. постепенно ограничава влиянието си върху земеделските слоеве. Тук тя постепенно е изместена от утвърждаващите
се позиции сред българските земеделци на БЗНС.
След формулиране на задачите в областта на земеделието
демократите пристъпват към излагане на програмните си икономически искания. Те са формулирани в 12 точки, като след всяка една
от тях е направен подробен анализ на ползите от тези искания10.
Първите три точки налагат искане за предпазване на земите от понататъшното им раздробяване и осигуряването на необходимия поминък за прехрана на земеделското население. За целта те изискват отнемане на правото на лица от женски пол да получават наследство от недвижими земеделски имоти; да се превърнат в закон
наредби, които ограничават екзекутивната продажба на недвижимите имоти на земеделските стопанства; обявяват се против екзекутивната продажба на земеделски имоти срещу държавни дългове
или други всевъзможни видове глоби.
Чл. 4 има цел да предпази обществените, държавните, общинските или селските поземлени имоти от монополизирането им в
частна собственост. Стремежът е да се запази ползването на обществените имоти с оглед на интересите на настоящото и бъдещото
земеделско поколение. Особено внимание в това отношение се придава на запазването на горите, които според демократите са не само предмет на непосредствени доходи, а и са регулатори на климата за цели области11.
В програмата си демократите не пропускат да се погрижат и за
обезлюдените региони на страната като Тузлука, Герлово и Делиорман. За целта те предвиждат чрез чл. 5 икономически стимули за
заселването на българско население в тези региони. На всеки запасен войник, българин, който се засели тук, поземлените имоти се
освобождават за първите 3 години от данък. Наред с това лидерите
на Демократическата партия в обясненията към този член (чл. 5)
заявяват, че ще се борят против всички мероприятия, които имат
цел принудително да спират „естественото емигриране на турското
население“12. Демократите се противопоставят и на спекулациите
на турското население с обществената, общинската и държавната
обществена собственост. Особено решителни действия предвиждат
срещу унищожаването на общинските гори от турското население,
преди то да напусне страната. Предвиждат се и ограничения на спе-

10

Пак там, с. 260–269.
Пак там, с.262–263.
12
Пак там, с. 263.
11
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кулата с турските имоти от „прекупците земеделци“13. Предвижда се
и проучването на други мерки, чрез които вътрешната колонизация
би могла да бъде по-рационална особено за планинското население, чийто живот бил много оскъден14. В реализирането на всички
тези програмни искания от чл. 5 и обясненията към него прозират не
само икономическите грижи за българското население, но и утвърждаването на националните български идеали.
Чл. 6 и 7 от програмните искания на демократите предвиждат
въвеждането на административно-бюрократичен ред относно границите на поземлените участъци. Във връзка с това се заявява, че
ще се кадастрират: 1) землищата за всяко село поотделно; 2) държавните и общинските имоти във всяко землище поотделно; 3)
участъците, на които ще се подраздели всяко едно землище според
топографическите условия на местността15. След кадастрирането
на горепосочените землища те трябва да бъдат „описани“ в чертеж.
Кредитирането на тази дейност се предвижда да бъде поета от Българската народна банка и Земеделските каси16. За най-търсената
кредитна институция – Земеделските каси, чрез чл. 8 се предвижда
създаването на „едно контролно тело“, което е предназначено да
„упътва касите към ползотворна деятелност“17. Предвижда се целият капитал на Земеделските каси да бъде предпазен от разграбване
и използван най-рационално за кредитиране на българските земеделци, а не на разни „гешефтари“18.
В следващите чл. 9 и чл. 10 от програмните искания демократите предвиждат реформиране на Търговския закон и създаване на
„специален закон за сдружаванията изобщо, гдето да бъдат прокарани насърчителни наредби, изходещи от Началата на кооперацията и взаимността“19. Предвижда се уреждане на юридическото положение на кооперациите в земеделието и на т.нар. „земледелчески
синдикати“20. Началата на кооперацията и взаимността се схващат
от идеолозите на демократите като основа, върху която в бъдеще
ще се гради една нова и по-справедлива организация за стопански
дейности. В тяхно лице те виждат пътища за борба срещу „капитала“ и едно по-справедливо разпределение на доходите, тъй като
производителите, членуващи в кооперацията, не само участват чрез
свои вноски във формирането на общия капитал, но и взимат участие в управлението и контрола на предприятието, в изпълнителния
13

Пак там., с. 263.
Пак там, с. 263.
15
Пак там, с. 263–264.
16
Пак там, с. 264.
17
Пак там, с. 265.
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Пак там, с. 265–267.
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Пак там, с. 266.
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Пак там, с. 267–268.
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труд, който оползотворява капитала, в рисковете и отговорностите,
общи за всички, както и в разпределението на доходите21. В кооперативните сдружавания идеолозите на демократите виждат бъдещето на българското селско стопанство. Затова и в своите програмни искания те настояват да се прокарат и насърчителни мероприятия относно сдруженията в един общ закон на сдружаванията или в
отделен такъв, като се признаят за юридически лица отделните
сдружения и техните съюзи22.
Лидерите на Демократическата партия предвиждат в програмните си искания чрез чл. 11 и създаването на кадри за българското
земеделие. Отговорностите за това трябва да се понесат от съществуващите и откриваните в бъдеще земеделски училища. За практическата подготовка на селскостопанските кадри и за създаването
на елитна растителна и животинска селскостопанска продукция се
предвижда създаването на изпитателни земледелчески станции;
разсадници на всякакви видове приходоносни растения и дървета;
заводи за набавяне на разплодители на местните раси. Всичко това
има цел подобряване на земеделието и скотовъдството, тъй като те
заслужават по-голямо внимание от направеното дотогава.
С всички свои програмни искания относно развитието на българското земеделие демократите по-скоро целят да създадат посправедливи и по-добри икономически условия за живот на дребните и средните производители, отколкото за просперирането на капитализма в българското земеделие. Тази програмна политика обаче
е справедлив отговор срещу сравнително бавното развитие на българската индустрия, която няма готовност да поеме огромната маса
от бивши дребни и средни селскостопански производители, ако частното едро земеделие бе господстващо в страната в началото на XX
в. С тази си програмна аграрна политика Демократическата партия в
голяма степен се явява продължител на аграрните принципи на голямата либерална партия от близкото минало, независимо от взелите надмощие в партията десни елементи.
В началото на XX в. Демократическата партия постепенно става изразител на част от търговско-промишлената буржоазия в страната. Затова и в своята програма те отделят специално внимание на
стимулирането на развитието на българската индустрия. Най-напред
те настояват да бъде променен Законът за насърчаване на местната
индустрия. Този закон според идеолозите на Демократическата партия трябва да бъде усъвършенстван така, че да отнеме правата на
„Министерството на търговията и земеделието да дарява с привилегии едни индустриални предприятия в ущърб на други“23. Целта на
21

Програмни решения на Демократическата партия... Цит. съч., с. 100–170.
Програми, програмни документи и... Цит. съч., с. 270–271.
23
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демократите е законът директно да стимулира занаятчийското и
фабричното производство, независимо дали то разполага с малко
или с голямо количество капитал. Нещо повече, в чл. 2 от своите
програмни искания демократите препоръчват индустриални предприятия, от които народното стопанство извлича „големи преки или
косвени облаги, но за които по една или друга причина частната
инициатива не намира достатъчно поощрения в общите облекчения
на занаятчийското и индустриалното производство“, да бъдат стимулирани със „специални облекчения“ от „специални закони“24.
Сравнявайки исканията на демократите в чл. 1 и чл. 2, се налага изводът, че наред с общите облекчения за по-дребните и понемощни предприятия или занаятчийски производства демократите
се стремят да създадат допълнителни насърчителни мероприятия,
които да ги предпазят от разоряване. Явно е, че с тази си програмна
политика демократите имат цел не само да създадат по-широка основа за развитие на българската индустрия, но и да запазят, доколкото е възможно, своята социалнополитическа база в средите на
своите избиратели, която те имат до началото на XX в. Все в този
дух са насочени и програмните искания в чл. 3 и чл. 4. Те предвиждат изгодни потребителски кредити за дребните занаятчийски индустриални сдружения и законодателни разпоредби, които да предпазват здравето на работниците и да им осигуряват финансови гаранции за тях и семействата им в случай на злополука или смърт.
Твърде примитивни обаче са програмните искания относно разпространението на техническото образование сред населението.
Едва ли чрез пътуващи учители майстори биха могли да се получат
необходимите знания за най-съвременните технико-производствени
постижения. Тази практика в известна степен би могла да задоволи
само занаятчийското производство. Но в началото на XX в. този вид
производство все повече се измества от развиващата се фабрична
индустрия у нас. Затова и програмното търсене на стимули за развитие на българското занаятчийство е по-скоро утопия, отколкото реално постижение на програмната икономическа мисъл на демократите.
В специален раздел от своята програма демократите настояват за усъвършенстване и на Търговския закон с оглед на осигуряването на работниците и служителите с финансови обезщетения
при ликвидации и несъстоятелност на предприятията25.
Демократите не пропускат да поискат и усъвършенстване и на
данъчната система с оглед на ограничаването на привилегиите на
чуждите търговци, ползващи се от закрилата на капитулационния
режим. Що се отнася до защитата на държавните и общинските имо24
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ти, демократите предвиждат те бъдат застраховани от държавата
чрез специален фонд при БНБ26.
Всички икономически програмни искания на демократите са
насочени преди всичко към задоволяване на насъщните нужди на
българското общество. Икономическата мисъл на идеолозите на
Демократическата партия е по-скоро пряко свързана с обективните
условия в страната, отколкото да ги надрасне и очертае в перспектива за десетилетия напред икономическото развитие на България.
Явен е и стремежът на демократите да задоволят интересите на
колкото се може по-широк кръг от българското общество с оглед на
по-бързото им идване на власт.

* * *
През 1903 г. младите демократи окончателно се отделят от Демократическата партия. Започва формирането на Радикалдемократическата партия в България. Най-здравото ядро на бъдещата Радикална партия се намира в град Видин. Видинските радикали през
1904–1905 г. полагат основите на Радикалдемократическата партия.
Свидетелство за това е и издадената от видинската организация на
Радикалдемократическата партия програма във връзка с изборите за
градско-общински съвети, насрочени за 14 август 1905 г. В тази програма видинските радикали конкретизират своите задачи за управление на общината, която те ще приложат, ако спечелят изборите.
Изложените възгледи за общинското управление от видинската организация на Радикалдемократическата партия се приемат като общинска програма и от образуваните дотогава организации на
партията в цялата страна.
Националната програма на Радикалдемократическата партия
е приета на Учредителния конгрес, проведен през 1906 г. Конгресът
взема и решението програмата на Радикалната партия перманентно
да се променя съобразно с развитието на обществено-политическите и икономическите условия в страната. Икономическият раздел на
тази официална програма започва с програмиране на финансовата
политика на радикалите. Програмните искания на радикалите в областта на финансовата политика се свеждат до: гарантиране преди
всичко на справедливото разпределение на данъчните тежести
между гражданите според тяхното икономическо състояние; финансовата политика трябва да стимулира производителните сили на
народа с оглед на интензивното развитие на производството27. С
оглед на тези искания радикалите предвиждат в чл. 15 да се реформира данъчната система, като се заменят всички досегашни данъци с един прогресивно-подоходен данък. Това е една по-далечна
26
27
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програмна цел на радикалите. Като непосредствена, настояща задача те предвиждат унищожаването на „крайно несправедливите и
за специална цел данъци, каквито и да са те от фискално гледище,
а сегашните преки данъци да се превърнат в прогресивни данъци
върху отделните видове чисти приходи на гражданите съобразно с
общостопанското положение на последните, като се освобождават
известни минимуми“28. Във връзка с реализирането на това искане
радикалите предвиждат: премахване на пътната повинност и на
пътния налог; изплащане на поземления данък според дохода от
притежаваната земя; бегликът да се премахне, като овцевъдите се
облагат само с данък върху занаятите; данъкът върху занаятите да
бъде съобразен с неговата доходност и величината на вложения в
предприятието капитал; данъкът върху сградите да бъде съобразен
не само със стойността на имота, но и според мястото, където се
намира, според наема, който се получава или може да се получи от
него; да се обложат с данък доходите от капитала, получен от ренти, облигации, акции; налогът върху наследството да е съобразен
според величината на имота и степента на родството у наследниците29. Всички тези искания имат цел налагането на една по-справедлива данъчна система, съобразена преди всичко с икономическото
състояние на облагания гражданин.
Специално внимание радикалдемократите отделят на косвените данъци, които засягат преди всичко широките народни маси.
Като имат предвид, че те не могат да бъдат унищожени изведнъж, в
своята програма (чл. 16) радикалите предвиждат да не се облагат с
косвени данъци предметите от първа необходимост за мнозинството от населението30. В този дух е програмирана и митническата политика на радикалите. Тя не трябвало да вреди на „жизнеспособни
производства в страната, но и да ги поддържа“. В същото време да
се вземат в по-голям размер мита за предмети, които не са от първа
необходимост за широките маси. Радикалдемократическата партия
изисква и сключването на такива търговски договори, които да спомогнат българският износ „най-бързо и най-евтино“ да намери „съответните тържища“. Нещо повече, търговските договори не трябва
да пречат на създаването на балкански митнически съюз. Този съюз
според програмата на Радикалдемократическата партия трябва да
бъде „крайна цел на националната митнишка политика“31. Тази програмна икономическа политика на радикалите е съобразена и с проектираната от тяхната програма Балканска федеративна държава32.
28
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Специално внимание е отделено на намесата на българската
държава в икономическата сфера. В това отношение програмата на
радикалдемократите предвижда превръщането в държавни на „ония
производства, в които частната инициатива се явява вредна за обществените интереси“33. Определяйки на държавата и ролята на
„главен фактор на културния и стопанския напредък на страната“,
радикалите разбират, че тя се нуждае от извънредни приходи. Тези
приходи според тях държавата може да придобива и от заеми, които
обаче не трябва „да пречат на здравото финансово положение на
страната“34. В това те категорично обаче се противопоставят на лотарийните заеми и на заемите за покриване на редовни бюджетни
нужди35.
В икономическата част на своята програма радикалите се
стремят да придадат само помощна роля на държавата. Това проличава най-вече от чл. 21, където се предвижда „да се оздрави финансовото положение на самоуправителните ни учреждения и да се освободи то от централистичните тенденции на държавата“36. За целта
Радикалдемократическата партия настоява в близко бъдеще едрите
предприятия, създадени в района на общините за посрещане на колективните нужди, да станат общински, а данъчните приходи на окръзите и общините да бъдат изградени на „самостойна данъчна система“37. Това според радикалите може да се постигне, ако за данъци
на окръга и общините бъдат оставени: поземленият данък; данъкът
върху сградите и занаятите – след като тези държавни данъци се
заменят с общия прогресивно-подоходен данък38. До приемането на
тази радикална данъчна структура програмата на радикалдемократите изисква да се освободят от „връхнини известен минимум от
плащаните държавни преки данъци“; „унищожаване на всички общински и окръжни косвени данъци и данъци върху размяната на
имот (...) които поскъпват необходимите за широките маси предмети“; и създаването на „данък върху нарастващия доход, който получават собствениците на недвижими имоти вследствие на причини,
независещи от тех“39. Накрая във финансовия раздел на своята икономическа програма радикалите предвиждат да се осигури и „найпълен и ефикасен контрол над лицата, на които е възложено разходването на държавните и обществените средства, и да се премахнат всички разходи, които не са строго необходими за политическо33
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то, икономическото и културното развитие на страната“40. Така с цялостната си програмна финансова политика радикалите като представители на дребните производствени слоеве и на българската интелигенция предвиждат максимум облекчения от страна на държавата и на българския законодател спрямо широките народни слоеве.
Още по-голяма е грижата на радикалите за широките слоеве в
програмираната социално-икономическа политика. За основна цел
на тази своя политика радикалите приемат: подобряване на материалното състояние на широките слоеве на градското и селското
население. Затова предвиждат да съдействат за увеличаване на
количеството на „стопанските блага в страната“ и „тяхното възможно най-равномерно разпределение“41. Определяйки изворите на тези блага, радикалите предвиждат за разрешаването на своята социално-икономическа политика да подкрепят както едрите индустриални стопанства, така и жизнеспособните занаятчийски и дребноземеделски стопанства. Едновременно с това изискват и подобряване на положението на наемните работници42. За постигане на горната цел Радикалдемократическата партия предвижда в своята
програма да действа в няколко насоки:
а) да подготви условия за „общо стопанско подигане на страната“, въз основа на което, смятат те, може да се развие у нас едра
индустрия;
б) да се създадат специални условия на основата на общото
стопанско издигане за засилване на жизнеспособни занаяти;
в) да се създадат специални условия за засилване на дребните земеделски стопанства;
г) да се въведат поредица от социални реформи, които перманентно да подобряват положението на наемните работници43.
С оглед на разрешаването на поставените задачи в социалноикономическата политика радикалите предвиждат и мерки за общото
стопанско издигане на страната, без което не биха могли да се реализират техните социални намерения. Правилно те разбират, че стопанското издигане на страната зависи от водената икономическа политика. Затова те определят следните дейности в своята програмна
икономическа политика: набиране на имоти и осигуряване на парични
средства в страната, които биха били употребени изгодно за развитието на стопанства „с по-високи и по-доходни форми“; създаване на
местни тържища с по-значителна търговска сила; по-усилен износ;
развитие на транспорта и по-широко разпространение на професио-
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налното образование44. Радикалдемократите разбират, че за всичко
това е необходимо натрупването на голямо количество капитали. За
целта освен едно засилено производство те програмират и следните
искания: държавата и самоуправляващите се учреждения да избягват
всички непроизводителни разходи; държавата да сключва заеми само за стопански цели, които могат да имат „стопански ефект“; насърчаване на влагането на спестяванията в наши банки и кредитни
сдружения (за тази цел е необходимо да се осигури ефикасен държавен контрол над тях, без да се стеснява тяхната автономност); да се
съдейства за привличането на чужди капитали в страната45.
За осигуряването на изгодни заеми от БНБ радикалите предвиждат в чл. 28 на своята програма да се осигури на БНБ независимост от правителството, което може да упражнява само финансов
контрол. За засилване на българския износ радикалите предвиждат
споразумения, в които да се определят условия на взаимност с чуждите държави вносителки, разширяване на територията на местните
тържища и образуване на митнически съюзи със съседните държави. Не на последно място Радикалдемократическата партия предвижда увеличаване на количеството на превозните средства, разширяване на пътната и жп мрежата в страната. За тази цел се предвижда и употребата на заеми. Обещават да обърнат сериозно внимание и на използването на реките като превозно средство.
Важно място за осигуряване на социално-икономическата политика радикалите придават и на „повдигането“ на занаятчийското
производство. Те предвиждат неговата модернизация според опита
на други държави. За целта програмата предвижда да се организира двойна кредитна система за отпускане на заеми на занаятчиите.
Тя трябвало да се състои от отделни взаимнокредитни каси или популярни банки и от една централна занаятчийска банка. Централната занаятчийска банка трябвало да се създаде чрез капитал на
държавата. Тази банка трябвало да осигурява кредити с ниска лихва на взаимнокредитните каси и да отпуска занаятчийски заеми за
закупуване на машини46. Програмата предвижда създаването на
занаятчийски сдружения, които да закупуват за всички членове необходимите сурови материали направо от фабриките или от едрите
търговци. Предвижда се и създаването в големите градове на специални занаятчийски сдружения, които да имат общ магазин. В него
да се продават произведенията на всички членове. Подобни сдружения трябвало да се създават и за организирането на обща работилница, оборудвана със скъпи машини, които членовете можели да
използват един след друг. Програмата задължава държавата за44
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едно със занаятчийските сдружения да организира провеждането на
курсове за произвеждането на майстори и чираци47.
Програмата предвижда и осъществяване на специални мерки
за „подигане дребните стопанства в земеделието“. За осигуряването
на евтин кредит и тук се предвижда образуването на земеделски
взаимнокредитни сдружения. Тези сдружения можели да взимат заеми от Българската земеделска банка при ниска лихва. Заемите се
отпускали на селяните – дребни стопани, за набавяне на семе, тор и
за други текущи нужди на стопанството48. Предвиждало се Българската земеделска банка и нейните клонове да отпускат на земеделците и дългосрочни заеми за техническо усъвършенстване на техните стопанства. С оглед на цялата тази заемна политика Радикалдемократическата партия предвижда реформиране на ипотечното
дело, като се прокара „пълна определеност и публичност на правата
върху недвижимите имоти и като се въведат поземлени регистри
(...) за тази цел трябва да се предприеме кадастриране на земята“49.
Програмата предвижда да се уредят и дълговете на земеделците към лихварите с помощта на Земеделската банка и взаимнокредитните сдружения. Затова и Радикалдемократическата партия
ще насърчава и подпомага образуването на земеделски сдружения,
които ще се групират в синдикати и съюзи50.
Важно място в програмата се отделя на изработването на
„особен закон за кооперативните дружества“51. На този закон ще се
разчита да уреди в детайли всички проблеми на кооперативното
движение. Програмата предвижда и по-радикален скок за разпространение сред земеделците на необходимите технически знания.
Програмно се изисква реформиране на средните земеделски училища, за да отговорят на нуждите на нашето земеделие, и основаване на висше земеделско училище. Наред с това трябвало да бъдат открити множество нисши практически училища, да бъдат създадени образцови дребни стопанства, разни земеделски станции,
местни практически курсове и други.
Програмата на Радикалдемократическата партия препоръчва
държавата да поеме разходите за застраховане срещу градобитнина.
Препоръчва се изработването на закон, който да предпази земята от
разпокъсване и в същото време и закон за комасацията на земите52.
Специално внимание е отделено на колонизирането на планинско население в равнините. За тези хора Радикалната партия
47
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иска чрез своята програма държавата да създаде фонд от земя,
държавна или откупена от изселващи се жители, която при специални условия да се продава на заселващото се тук планинско население или да му се предоставя при дългосрочна аренда. В същото
време програмата предвижда запазване на общинските мери и пасбища, предпазване на горите от опустошение и залесяване на сипеи, блата, мочурища и други53.
В последния раздел (IV) на социално-икономическата политика
радикалите разработват въвеждането на необходимите социални реформи. На първо място те искат да прокарат в гражданското законодателство наредби, които да защитят икономически по-слабата страна от лошите последици, свързани с абсолютната свобода на договорите (например заеми с лихва, наем на жилища, работни земи)54.
Социалните реформи, предвидени в програмата на радикалите, предвиждат: разширяване на защитата на женския и детския
труд, като тя се направи ефикасна; определяне на максимума на
работния ден за различните производства, като постепенно се установи нормален работен ден от 8 часа; забрана на нощния и извънредния труд освен когато той е технически и обществено необходим; осигуряване на неделната почивка на работниците; осигуряване на хигиената във фабриките и работилниците55. Наред с това радикалдемократите се стремят програмно да осигурят и политическата защита на отстояваните по-горе искания. За целта те изискват:
недопускане на ограничения при създаването на работнически сдружения във формата на синдикати, на които трябва да се осигурят
необходимите права за сключване на колективни договори; запазване на свободата на стачките; учредяване на т.нар. „потъкмителни
съдилища“, в които да участват равен брой представители на работниците и работодателите. Тези съдилища се предвижда да разглеждат всички проблеми, спорове, свързани с „наемния договор и
по „тарифните задължения, които не са нормирани от закона“56.
В стремежа си да осигурят още по-прецизна защита на наемните работници радикалдемократите програмират по-широка намеса на държавата при създаването на съответните институции. Така
например радикалите формулират в своята програма в това отношение следните изисквания: създаване на действителна инспекция
по труда; постепенно въвеждане от държавата на задължителна
застраховка за работниците в случай на злополука, болест, старост
и смърт; осигуряване на евтини и хигиенични жилища за работниците, като държавата вземе мерки против експлоатацията на работни53
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ците от собствениците на сградите; държавата да възложи на общините в индустриалните градове създаването на работнически
бюра за осигуряване на работа57. Освен това програмата на радикалите предвижда организирането на институции от самите работници с оглед на тяхната самозащита. Такива изгодни за икономически слабите слоеве трябвало да бъдат потребителните кооперации, взаимоспомагателните, спестовните и застрахователните сдружения, а също така и благотворителните учреждения – „приюти, трапезарии, сиротопиталища“58.
В заключение на своите програмни социални реформи радикалите предвиждат перманентно подобряване на условията на работа и повишаване на заплатите на работниците, заети в държавните и обществените предприятия59.
Идеолозите на Радикално-демократическата партия много
добре разбират, че икономическият просперитет на България не би
могъл да се осъществява без развитие и на културното, и на просветното дело. Повишаването на интелекта и професионалната подготовка на българския гражданин ще спомогне за ускоряване на
процесите на икономическото развитие на страната. Затова радикалите разработват специален раздел, в който програмират „своята
политика по народното образование“60. Целта на тази програма е да
се осигури минимално образование за всеки български гражданин и
да се създадат условия за повишаване на образованието на всички
желаещи независимо от техните финансови възможности. Специално се подчертава в програмата, че българското училище трябва да
има светски и общообразователен характер. За издръжката на училищата и преподавателите отговорността се предоставя преди
всичко на общините и държавата. Направени са поредица от програмни предложения, които включват усилията на всички общински,
държавни, обществени и други институции, както с оглед на осигуряване на образователното дело, така и с оглед на премахване на
всички прегради пред стремежа на българските граждани за придобиване на колкото се може по-висока образователна степен61.
Голямата част от програмата на радикалдемократите е насочена към организирането на модерно за времето си икономическо
развитие на страната. Радикалите добре разбират, че само една
икономически силна държава може да осигури осъществяването и
на националните български идеали. Само една икономически силна

57

Пак там, с. 326.
Пак там, с. 327.
59
Пак там, с. 327.
60
Пак там, с. 327.
61
Пак там, с. 327–329.
58

66

ИКОНОМИЧЕСКОТО РАЗВИТИЕ НА БЪЛГАРИЯ...

България би могла да привлече откъснатите български земи, макар
и в рамките на предвижданата от тях балканска федерация.
Своите конкретни действия за реализирането на тази икономическа част от програмата, които ще предприемат радикалите, ако
дойдат на власт, излагат в Платформа на партията за изборите за
народни представители за XV Обикновено народно събрание. Платформата е приета на 10 август 1911 г., а е публикувана след три дни
в партийния официоз62. В синтезиран вид икономическата част на
тази платформа разкрива програмните искания на радикалите и пътищата за тяхното реализиране чрез обещаваната стопанска политика. Направени са и някои по-конкретни допълнения към официалната
програма на Радикалната партия, които имат цел да създадат още
по-добри условия за развитието на производителните сили в страната в областта на селското стопанство, занаятчийството и индустрията, търговията, пътищата и съобщенията, просветното дело и пр.63.
С цялостната си икономическа програма радикалдемократите
в началото на XX в. се стремят да отстояват интересите преди всичко на дребните и средните производителни слоеве и на българската
интелигенция. Това е период обаче, когато Радикалната партия все
още е в процес на изграждане на своите политически структури, което я отдалечава от достъпите на властта.

* * *
В началото на XX в. в резултат на обществено-икономическото развитие на България всички политически партии разработват
своите официални програми или програмни документи. Не изостават в това отношение и Демократическата, и откъсналата се от нея
Радикална партия. Нещо повече, именно изработването на официалната програма на голямата Демократическа партия е повод за
нейното разцепление.
Като цяло икономическата част от програмата на Демократическата партия се стреми да отстоява интересите на всички прослойки на българското общество. В това отношение икономическата
част на програмата на Радикалдемократическата партия е насочена
преди всичко към дребните и близките до тях средни слоеве на българското общество. Стремежът е и да се отстоят и икономическите
интереси на българската интелигенция. В много отношения програмата на Демократическата партия и на радикалите с техните икономически раздели се допълват или различават. В повечето случаи
обаче в тях са залегнали много общи икономически принципи, които
са предопределени може би и от общия им произход, явявайки се
продължители на голямата Либерална партия от близкото минало.
62
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ПРЕХОДИТЕ НА БЪЛГАРИЯ –
ПРОБЛЕМИ, ПРОТИВОРЕЧИЯ, ПЕРСПЕКТИВИ
доц. д-р Васил Петков
Между многото въпроси, които преходите в общественото развитие на България през ХХ век поставиха пред учените, бе и този за
естеството на обстоятелствата – обективни или субективни, които
са ги предизвикали. За някои автори като Т. Бомбов например имената на класиците на марксизма – К. Маркс и Фр. Енгелс, както и това на В. И. Ленин, не следва да бъдат натоварвани с греховете на
онези, които са приложили техните теоретични положения на практика. Зад тази теза на Т. Бомбов стои следната аргументация: „Беше изключително лесно върху капиталистическата основа на общественото производство да бъдат извратени, да бъдат опорочени
принципите на научния социализъм, т.е. онези принципи на ортодоксалния марксизъм, които изграждат социализма като политическа система, всички онези постулати на марксизма за държавата,
които след смъртта на Ленин до ден днешен бяха грубо стъпкани и погазени [1: 195] (подчертаното е от нас – В.П.).
За разлика от тезата на Т. Бомбов тази, която издигаме ние, е
точно обратната, а именно, че не практиката, а теорията е в основите на метаморфозите в общественото развитие на България
през ХХ век. Предварително обаче искаме да заявим, че би било
погрешно, ако въпросното различие в позицията ни с тази на Т.
Бомбов се възприеме само и единствено като нещо формално, което е обичайно за науката, естествено, след като бъдат преведени и
съответните аргументи в нейна защита по-надолу. Правилно, но
същевременно – нека това не звучи претенциозно – е и изключително трудно да се разбере, че различието в позициите ни с Т. Бомбов е по същество. Трудно е, защото, за да се достигне до прозрението, че именно в теорията, а не в практиката се крие разгадаването на причините, предизвикали катастрофите в общественото развитие на България през ХХ век (както и в развитието на останалите
страни от ЦИЕ – Централна и Източна Европа), е необходимо особено усилие на мисълта. Алтернативната цена на подобно усилие
на мисълта обаче би била предотвратяването на страданията на
някои от следващите поколения, които могат да допуснат отново
същите грешки. Защото, ако грешката е само в практическите стъпки при изграждането на новото общество, то, приемайки pro forma
мисълта на Н. Бердяев, че „тираничността и жестокостта на съветската власт не е задължително свързана със социално-икономическата система на комунизма“ [2: 159], съзнанието може да бъде про68
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вокирано към „предприемането“ и на поредния нов експеримент…,
макар и изкушено отново с лозунги, но вече не само за свобода, а и
за човечност. С други думи въпросът не е само в откриване от съзнанието на адекватните за новото общество обективни и субективни
условия на развитие, а в откриването от самото това съзнание и на
онези „друг дух и друга идеология“... [2: 158], необходими на хората
при изграждането на новото общество. Казано и по друг начин –
въпросът е във онова, което е предпоставено в нашето съзнание
при снемането на истината за действителността. И ако въпреки
направените усилия не съумеем да се освободим от възникналата
неразбория в съзнанието си относно характера на промяната, която
то трябва да претърпи, неразбория, дължаща се на манипулираната, умъртвена и употребена част в съзнанието ни от доктрината, наречена „марксизъм“, няма да успеем да разберем нито характера на
обществото, в което сме живели, нито да открием обективните и субективните условия, адекватни за едно действително ново общество. Ако не намерим сили да направим това, става невъзможно да
излезем от ситуацията, в която сме вкарани като в капан: с марксистко мислене да се опитваме да обясняваме несъстоятелността на
самото марксистко мислене.
Точно в подобно състояние се оказва доц. д-р З. Младенова,
когато трябва да отвори на оценката за ставащото в Европа в края
на ХХ век, направена от един от най-видните представители на обществените науки на Запад – Питър Дракър. Живял във времето на
идеологическо противопоставяне между капитализма и социализма,
П. Дракър приема ставащото като триумф на предвижданията на
учените от Запада за хода на събитията във времето. Затова за него
тези събития в страните от ЦИЕ бележат „краха на марксизма като
идеология, а на марксизма – като система“. Според него тази идеология е „последно пречистване“ или „последен апотеоз“ на продължилата повече от 250 години т.нар. „светска религия“ или „вяра в
спасението чрез обществото“ [3: 13]. Пред този именно довод З.
Младенова заявява недоумяващо, че за раздялата с марксизма
„крахът на старата обществено-икономическа система едва ли може
да се смята за аргумент, подразбиращ се от само себе си“ [4: 19], с
което недвусмислено показва онова объркано състояние на ума,
формирано от обществените науки на Изток, вследствие на което,
човек – изправен дори пред краха на своята собствена обществена
система – да не може нито да открие причините, довели до този резултат, нито да открие възможните пътища за движение напред. За
да подпомогнем намирането на верните отговори по така повдигнатите по-горе въпроси, както и отговорите на всички онези въпроси,
които произтичат от първите, ще разгледаме критично марксизма
като учение (теория, наука), което не само е формирало общественото мислене на хората в страните от ЦИЕ през ХХ век, но продъл69
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жава да носи отговорността за състоянието на това мислене и в началото на ХХІ век. И тъй като става дума за марксизъм, винаги трябва да имаме предвид, че с това понятие се изразява цялостна система от възгледи в областта на природата, обществото и човешкото
мислене, която включва три съставни части: философия, икономика
и политика. Подобно уточнение е необходимо, понеже „ангажира“
вниманието на съзнанието не само към отделните факти, в т.ч. философски, икономически и политически, но и към подхода, използван при формирането на знанията ни за тях. В противен случай, когато такава нагласа на съзнанието липсва, някои факти или могат да
не се възприемат от него, или да са му по-трудни за обяснение (какъвто бе посоченият случай със З. Младенова), но не и да поставят
под съмнение надеждността на приетата методологична основа.

1. За краха на марксизма като философия
Философията на марксизма е диалектическият и историческият материализъм. За да стане ясно това словосъчетание, е необходимо да се характеризират трите компонента в него, даващи представа за специфичния начин, по който се разглеждат явленията в
природата, обществото и човешкото мислене. Първият от тези компоненти е материализмът. Като възглед на човека за света и за
самия себе си материализмът признава първичността на материята
като единствено обективна реалност, съществуваща вън и независимо от човешкото съзнание, и вторичността на самото съзнание,
което само отразява дадената реалност. Накратко материята е първична, съзнанието е вторично, или – популярното – битието определя съзнанието.
Възникнал като противоположност на идеализма, найсъщественото за материализма е, че при него вече няма място за
Бог, Дух или каквато и да било нематериална (неподвластна на познание от сетивата) първична реалност или сила, която да бъде „използвана“ като аргумент за обяснението на света. Това го превръща
в края на ХVІІ и в началото на ХVІІІ век в общ метод на човека в научното познание на природата на нещата, изключвайки от последното въпросите на теологията и държавните дела. Макар през
този период вече да се проявяват и утилитаристичните цели на науката, това „в никой случай не влизало в противоречие с едно схващане за науката като дар към бога и прослава на неговото съвършенство. През седемдесетте години на седемнадесети век един
учен е можел да приема едновременно и двете идеи“ [5: 127]. Същото било и мнението за ролята на науката в историческия свят,
защото историята, както и физическият свят, не се различавала по
своята природа.
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Нещата се променят безвъзвратно през ХVІІІ век, когато учените прогонили бога от своите нравствени и социални системи и
тръгват да дирят обективните закони, по които се развива и физическият, и историческият свят. Съществуването обаче загубило своята иманентна мощ (Виж: 5: 343).
Марксизмът, който разглеждаме, може да изхожда или израства на основата на материализма, но той съвсем не е тъждествен на
материализма от ХVІІ и ХVІІІ век. Марксизмът едновременно разширява и обогатява материалистичната представа за човека и света,
който го заобикаля. Обогатяването на материализма от марксизма е
с диалектиката, към характеризирането на която и преминаваме.
Вторият компонент от философията на марксизма е именно
диалектиката. Ако марксизмът е заимствал материализма от Л.
Фойербах и го е разширил (на въпросното разширяване на материалистичната представа за действителността ще се върнем малко
по-надолу), то диалектиката е заимствана от Г. Хегел. Но и тук нещата не опират до простото заимстване. Ако при Хегел диалектиката е идеалистическа; ако тя предполага Логос, мисъл, дух; ако тя
предполага логична необходимост от саморазкриване и саморазвитие на идеята, за марксизма въпросните качества на духа се пренасят върху материята и стават свойствени за нея. Като резултат
именно от въпросното заимстване възниква и диалектическият материализъм. Така основа на марксистката диалектика става идеята
за развитието, но като отражение на развитието на обективния свят.
Източникът на това развитие се разкрива от закона за единство и
борба на противоположностите; начинът на развитието – от закона
за преминаване на постепенните количествени натрупвания в коренни качествени изменения; тенденциите на развитието – от закона за отрицание на отрицанието.
Опитът за съединяване на диалектиката с материализма е дал
основание за появата в литературата на различни, дори противоречиви, а в някои случаи и преднамерени коментари. Така например в
страните с комунистическа идеология (разбирай страните от ЦИЕ, в
т.ч. и България) новото словосъчетание „диалектически материализъм“ се приема за истински триумф на човешкото познание, за връх
в развитието на научния метод. В КБЕ намираме обяснението за подобно тържество на термина: „Принципите на материализма и диалектиката се оказват органически съединени: диалектиката става
материалистическа и материализмът – диалектически“ [6: т.3; 354].
На другия полюс на коментарите пък са критичните мнения на
редица автори за основанията на марксизма относно съединяването на диалектиката с материализма. Така например Н. Бердяев в
книгата си „Извори и смисъл на руския комунизъм“, издадена на английски език още през 1937 г., а на български – едва през 1994 г.,
определя използването на понятието „диалектически материали71
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зъм“ за глупост, отбелязвайки: „Диалектически материализъм е нелепо словосъчетание. Материята, състояща се от атоми, не може
да притежава диалектика. Диалектиката предполага Логос, смисъл,
разкриващ се в диалектичното развитие, диалектиката може да бъде присъща само на мисълта и на духа, а не на материята“ [2: 165–
166]. Аналогично на мнението на Бердяев е и мнението, изразено от
Божил Коларов. В книгата си „Залезът на духовния човек“, появила
се през 2003 г., той отбелязва: „Въпреки всичко, що се отнася до
чисто философско-материалистичната страна на марксизма, тя не
предизвиква възхищение. „Диалектическият материализъм“ въобще
не може да се определи като апогей на цялата западна материалистическа мисъл, както го характеризираха комунистите от ХХ век.
Взимайки от Хегел само някои концепции, но съвсем необосновано
игнорирайки други, без които първите въобще нямат смисъл, Маркс
създал някакъв абсурден хибрид между философски идеализъм и
дарвинизъм. Идеята за диалектиката, както и идеята за еволюцията
на Дарвин, подразбира съществуването на някакъв смисъл, насоченост и крайна цел на битието. А бездушната материя не може да
има такава цел и смисъл“ [7: 232].
В литературата по въпроса относно основателността на самото понятие „диалектически материализъм“ съвсем наскоро се появи
и едно съвсем преднамерено тълкуване. То е на Жак Атали, който,
без да счита себе си за „марксист“ (той сам поставя думата марксист
в кавички, за да ни напомня, че Маркс е изградил наука, а не секта,
която да използва неговото име като нарицателно – виж: 8: 7; 299;
325; 327), в биографичната книга за К. Маркс с многозначителното
заглавие „Карл Маркс, или световният дух“ твърди, че терминът „диалектически материализъм“ няма нищо общо с Маркс, а дължи своето съществуване на Фр. Енгелс. Като аргумент Жак Атали отбелязва,
че след смъртта на К. Маркс именно „Енгелс дава за публикуване
„Единадесет тезиса върху Лудвиг Фойербах“ и в предговора въвежда
израза „диалектически материализъм“, където Маркс от своя страна
е говорил за „материалистическа диалектика“. Сравнявайки двата
израза, Жак Атали прави следното заключение: „Разликата не е незначителна: диалектиката е метод, материализмът е философия“. И
продължава: „Ето че така самата философия става диалектическа,
тоест способна да приеме всички вътрешни противоречия. Това
първият руски марксист – Плеханов, ще се опита да теоретизира в
достатъчно неясно определение, позволяващо всякакви интерпретации: „диалектическият материализъм“ е теория за истината, според
която съществува „противоречие между представения непременно
като абсолютен характер на човешкото мислене и неговата преоценка единствено при индивиди с ограничено мислене – противоречие,
което може да се разреши единствено в безкрайното развитие“. С
други думи, заключава Жак Атали, противоречието в мисленето е
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оправдано, ако цели помиряването на утопията с практиката (…)
Още по-просто казано, произволът е оправдан, ако служи на революцията. Ето, че чрез тази малка лексикографска подмяна вече е
извършено дълбоко извращаване на Маркс“ [8: 322.]
Необходимо е да се спрем и малко по-обстойно на изразеното
от Жак Атали тълкуване на понятието „диалектически материализъм“. Защото той, макар да има основание [9], че между изразите
„диалектически материализъм“ и „материалистическа диалектика“
съществува разлика, макар изразът „диалектически материализъм“
действително да не е използван от К. Маркс, то неоспорим факт е,
че след направеното от Жак Атали уточнение, понятието „диалектически материализъм“ отпада от „атрибутите“ на марксизма, а с това
и от полезрението на читателя, а на мисълта на последния се натрапва идеята за грубото извращаване на Маркс. При това не от кого
да е, а от самия… Енгелс! Защото тезата, която Атали преследва и
виртуозно защитава, е, че не само Енгелс, но и други след него, визирайки Кауцки, Ленин и Сталин, са успели да „окарикатурят неговата теория (на К. Маркс – бел. моя – В.П.), за да я приложат на практика, опитвайки се да подражават на поведението му“ [8: 317]. Казано по друг начин, според Жак Атали теорията на марксизма е вярна,
но е неправилно интерпретирана при нейното практическо приложение от последователите на Маркс.
Разбира се, веднага трябва да отбележим, че колкото и голяма да е мощта на интелекта на Жак Атали, колкото и изкусно да е
използван този интелект при защитата на преследваната от него
теза, особено с включването като фон на анализа и на някои недостатъчно ясни определения като това на Плеханов, толкова, първо,
по-преднамерени изглеждат усилията на този интелект за постигане
на набелязания резултат – чрез разкриване на истината за автора
на понятието „диалектически материализъм“ да се изчисти действителната, автентичната философия на марксизма от връзката ù с подобно понятие, и второ, толкова по-разрушителни могат да бъдат
последиците от комбинирането на силата на подобен интелект с
измамността на подобен дух (на тази комбинация от интелект и дух
ще се върнем в т.3 от настоящата работа). Всъщност не е трудно да
се констатира, че „диалектическият материализъм“ като словосъчетание може да бъде използван и за обозначаване на онова, което
различава материализма (или философията) на Маркс от материализма (или философията) до него. В „Тезиси за Фойербах“ това е
повече от понятно. Там Маркс пише: „Главният недостатък на целия
досегашен материализъм – включително и на Фойербаховия – е, че
той схваща предмета, действителността, сетивността само като
обект или съзерцание, а не като човешка сетивна дейност, като
практика, не субективно. Затова дейната страна е развита абстрактно в противоположност на материализма от идеализма (под73
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чертаното е от нас – В.П.), тъй като той естествено не познава
действителна, сетивна дейност като такава. Фойербах иска да има
работа със сетивни обекти, действително различаващи се от мисловните обекти, но не схваща самата човешка дейност като предметна дейност. Затова в „Същност на християнството“ той разглежда само теоретичната дейност като истинска човешка, а практиката се схваща и фиксира само в мръсно-търгашеската форма на
нейното проявление. Затова той не разбира значението на „революционната“ (подчертаното е от нас – В.П.), на „практическокритическата“ дейност“ [10: т.2; 59].
Изводите, които правим от така цитираната мисъл на Маркс,
са два. Но докато смисълът на единия е изразен повече от директно
в първата част на цитирания текст, поради което ще бъде представен веднага, то смисълът на другия извод, който откриваме във втората част на цитирания текст, е в много голяма степен индиректен,
загатнат, включен в контекста на общото мислене на Маркс, поради
което ще бъде представен малко по-късно. Първият извод безспорно е, че посредством диалектиката като метод Маркс преодолява
едностранчивостта на съществуващия до него ненаучен, метафизически или – все още – неясен като философия материализъм, разширявайки представата му за действителността от чисто обективна
в субективно-обективна, създавайки на тази основа вече действително научния, диалектическия материализъм. И на тази, и само на
тази основа изразът „диалектически материализъм“ има реално отношение към характеризирането на философията на марксизма. И
от тази, и само от тази гледна точка аргументът на Жак Атали е несъстоятелен. Защото – нека се опитаме да го изречем и по друг начин – материализмът до Маркс, макар да е философия, е бил такава само като противоположност на друга философия, тази на идеализма, и като всяка нова философия все още е била неразвита, абстрактна такава. Именно това намираме и в Предговора на първия
том на „Капиталът“, където Маркс пише: „В основата си моят диалектически метод не само се различава от Хегеловия, но е и негова
права противоположност. За Хегел мисловният процес, който той
под името „идея“ превръща дори в самостоятелен субект, е демиург
на действителното, което представлява само негова външна проява. За мен напротив, мисловното не е нищо друго освен материалното, пренесено в човешката глава и преобразувано в нея“. И
обобщава в края на изложението: „Мистификацията, която претърпява диалектиката в ръцете на Хегел, ни най-малко не премахва
факта, че той пръв изчерпателно и съзнателно изобрази нейните
общи форми на движение. У него тя стои с главата надолу. Тя трябва да бъде изправена на краката си, за да се разкрие под мистичната обвивка рационалното зърно“ [11: т.23; 25].
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Вече можем и да обобщим оценката си за Жак Атали: опитът
му посредством въведените „лексикографски“ реминисценции към
„диалектически материализъм“ и „материалистическа диалектика“
да предотврати опетняването на марксизма, прехвърляйки греховете на Маркс върху други след него, се оказва опит да се прикрие несъстоятелността на самия марксизъм като философия в експеримента му да съедини диалектиката с материализма. А значението
на въпросното съединяване за марксизма е първостепенно. Защото
в случая става въпрос за предпоставка в човешкото мислене! И
следователно за правилността или погрешността в човешката представа за действителността при подобна предпоставка! Вследствие
на това съвсем естествено е както в защитата на въпросната представа за действителността да се провокира изобретателност като
демонстрираната от Жак Атали, така и в критичността към тази
представа да се отприщва такава яростна непримиримост като нашата. Просто защото са ни познати последствията от превръщането
на марксисткото мислене в господстващо, в мироглед. А за да се
стигне до последното, след съединяването на диалектиката с материализма остават още няколко стъпки. Първо идва ред на третия
компонент от марксистка философия – историята. Неговото разкриване позволява да се внесе допълнителна яснота и в смисъла на
спора относно значението на т.нар. „диалектически материализъм“
във философията на марксизма.
Въпросният трети компонент от философията на марксизма –
историята – също е свързан с материалистичната представа за
действителността, но този път в посока на нейното обогатяване. Това става чрез разпростирането на принципите на материалистическата диалектика и върху изучаването на развитието на човешкото
общество. За обозначаването на промяната се открива и ново понятие – „историческия материализъм“. И както за заобикалящия човека природен свят материалността на битието определя неговото
мислене, така и в самия съвместен живот на хората тяхното обществено битие става определящо за тяхното обществено съзнание.
Това битие в случая е стопанско или икономическо. За марксизма
цялостният резултат от промяната е, че както за заобикалящия човека природен свят посредством диалектиката се създава действително научният, диалектическият материализъм, така и за историческия свят на човека посредством диалектиката се създава
действително научният, историческият материализъм. Именно
това е вторият извод, който следва от цитираната по-горе мисъл на
Маркс за Фойербах, за чийто смисъл отбелязахме, че е само загатнат, вплетен в общия мисловен процес на Маркс. Само този извод
обяснява неразбирането от Фойербах на „революционната“, „практическо-критическа“ дейност. И съвсем естествено е той да не е изразен директно, буквално! За разбирането му е необходимо не
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просто смяна на предпоставеното в човешкото съзнание – приемането на първичността на материята пред това на Духа или Бога; необходима е „добавка“ към сменената материалистична предпоставка в съзнанието, свързана вече с човешкото на самата материална действителност. И на тази, и само на тази основа става понятно разбирането или неразбирането, правилността или погрешността
в представата за действителността като човешка. Но това не е
просто познатият диалектически материализъм, а е вече исторически материализъм; не просто една материалистична, обективносубективна представа на човека за действителността, която няма
Божествен произход, а е вече представа за действителността, която
е с човешки произход, която е човешка действителност.
От само себе си се разбира, че до тази нова представа за
действителността е невъзможно да се достигне без първоначалното
съединяване на материализма с диалектиката. Това е и допълнителното обяснение за смисъла на спора относно значението на „диалектическия материализъм“ във философията на марксизма. И
накрая още нещо: както диалектиката като прилагателно към материализма служи за отделянето на материалистичната философия на Маркс от материалистичната философия преди него, така
сега вече прилагателните „материалистическа“ или „историческа“ към самата диалектика служат за разграничаването на природния свят от човешкия свят, както и за окончателното ориентиране в преднамереността на споменатите лексикографски реминисценции – „диалектически материализъм“ и „материалистическа диалектика“ – по въпроса от Жак Атали.

2. За краха на икономическото учение на марксизма
Икономическото учение на марксизма има за своя основа класическата политическа икономия, възникнала в Англия. Известно е,
че за действително начало на тази наука се счита фундаменталният
труд на Адам Смит „Богатството на народите“. Както със заглавието
– а пълното заглавие на книгата е „Изследване на природата и причините за богатството на народите“, – така и със съдържанието на
своя труд Адам Смит се вписва в традициите на Просвещението. От
началото на ХVІІІ век в опознаването и овладяването на природата
учените вече са утвърдили новия, материалистичния подход към
нея като към обект, чиято достоверност може да стане достояние на
човека не само чрез възможностите на сетивата му и експериментите, но и чрез допълнителни технически и механически операции (какъвто е случаят при електричеството, магнетизма и радиоактивността). Вследствие на подобен подход същността на реалността
(природата) изглежда вече като продукт на човешкото (научното)
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мислене или като субестествена, а не като творение на Бога или
като свръхестествена.
По аналогичен на естествознанието начин в края на ХVІІІ век
Адам Смит подхожда и към изследването на човека и обществото в
„Богатството на народите“. Той ги разглежда като обекти, при обясняване и овладяване на поведението на които са приложими принципите на естествознанието (или на механиката). И тук обаче наблюденията и опитът са недостатъчни за разкриване на тяхната достоверност, която може да стане достояние на човека само чрез разработване от науката на допълнителни техники и операции (какъвто
е случаят с психологията на индивида и архитектониката като принцип на свързване на индивидите в държавата като едно цяло).
Вследствие на този подход същността и на човека, и на обществото изглежда като продукт на човешкото (научното) мислене или
като субчовешка и субсоциална, а не като проява на Божия промисъл или като свръхестествена [12].
Конкретно, за икономическата наука материалистичният възглед за човека и света означава утвърждаване на разбирането, че:
– като разумен вид, като Homo Sapiens, хората са принудени
сами да осигуряват нужните си за живота храна, облекло, жилища и
други подобни неща, а не като разчитат за това на нечия благосклонност;
– за икономическата наука водещ принцип на поведение в живота на човека е производството на нужните му за живота неща, или
обогатяването, а не моралните принципи и норми, формирани от
религиозното знание; пренебрегнато е съществуващото дотогава
разбиране, че тези религиозни принципи и норми са способствали
за съхраняване и на икономическото измерение на нещата, но само
като част от тяхното човешко (като осмислено, постигнато в текущ
момент, единство на света) измерение;
– делът на всеки в произведеното богатство е в зависимост от
неговия личен принос (труда), отчитан чрез обективния механизъм
на пазара, а не чрез внушавания от религията субективен механизъм на Божията благоразположеност;
– на основата на посочените по-горе промени възниква и понятието „икономически човек“ – Homo Oeconomicus, с което науката
дефинира новата природа на човека или на „тогавашния среден
гражданин“ [11: т.20; 154], чието съзнание само отразява неговата
обособеност, отчужденост – по силата на характера на продуктите му
на труда като стоки, и зависимост от „вечните“ икономически закони.
Както чрез диалектиката марксизмът разширява материалистичната представа за природния свят и я оформя научно, така след
разпростирането на материализма и върху развитието на човешкото общество марксизмът допуска, че отново чрез диалектиката се
открива възможност и съществуващата материалистична представа
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за човека и неговия икономически свят да бъде разширена, а с това
и оформена също действително научно. Вследствие на въпросното
разширяване на съществуващата дотогава представа за икономическия свят производството на материални блага вече се явява като
съвкупност от два вида отношения: единия – отношенията между
хората и природата, другия – отношенията между самите хора.
Първите се конкретизират с понятието производителни сили, което включва веществените (средствата за производство) и личните
(хората) фактори на производството. Вторите се конкретизират с
понятието производствени отношения, които включват производствените и разменните отношения. Единството на двата вида
отношения се изразява с понятието начин на производство. Резултатът пък от прилагането на диалектиката към тази разширена
представа за икономическата действителност е, че към съдържанието на икономическия процес – развитието на материалните производителни сили – вече се прикачват и производствените отношения, които са формата или начинът, определящ тяхното (на производителните сили) функциониране. Обобщената представа за това
ново направление в изследването на икономическата действителност Маркс формулира в един пространствен, но изключително концентриран по съдържание и същевременно добил голяма популярност цитат от Предговора на своето произведение „Към критиката
на политическата икономия“. В първата част от цитата, където се
визира диалектическата връзка между производителните сили и
производствените отношения, Маркс отбелязва: „...в общественото
производство на своя живот хората влизат в определени, необходими, независими от тяхната воля отношения – производствени отношения, които отговарят на определена степен от развитието на
техните материални производителни сили“ [10: т.7; 115]. И още тук
се налага да отделим специално внимание на диалектическата
връзка между производителните сили и производствените отношения, които в начина на производство са пример за най-високата степен на абстракция на новия, двояк характер на икономическата
действителност. Защото марксизмът се оказва по-сложна мисловна
теория, отколкото се предполага, особено при нейното популяризиране. Така, взети поотделно, и производителните сили, и производствените отношения притежават свои количествени и качествени характеристики. Но взети в тяхното единство в начина на
производство, елементите на производителните сили вече се явяват преди всичко откъм тяхното различно качество, предполагащо и
определен начин (индивидуален, групов или обществен) на тяхното
производствено функциониране, а разнородната, специфична количествена определеност, която елементите на производителните
сили получават в продукта, се предпоставя; при производствените
отношения обратно, качеството, в границите на което хората взаи78
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модействат с природата, се предпоставя – това са отношенията
помежду им като индивидуални, групови или обществени собственици на произведения продукт – приемащ съответно формата на
продукт на труда, продукт на капитала или непосредствено обществен продукт, а отношенията между хората като производители на
продукта в границите на въпросното качество се явяват преди всичко откъм тяхната обща количествена (в работно време) характеристика – било като стойност, капитал или непосредствено обществено
работно време.
Щом разберем абстрактната диалектика между двете страни
на начина на производство, става разбираема и диалектиката между двете страни на основните категории, чрез които се разгръща
цялата икономическа система на марксизма. Първата от тях е диалектика между двете страни на богатството, когато то е произведено във формата на стоки от исторически определени начини на
производството; първата, защото марксизмът продължава започнатото вече от Смит определяне на богатството като стойност, като
опредметен труд, без оглед на неговата определеност, просто като
създаваща богатството дейност. И с помощта на диалектиката поставя разглеждането на тази стойност в контекста на двете страни на
стоката като елементарна форма на богатството и в крайна сметка в
контекста на двете страни на начина на производство на тази стока.
Ето защо за марксизма „Политическата икономия започва със стоката, с онзи момент, в който отделни хора или първобитни общини
си разменят продукти. Продуктът, който навлиза в размяната, пише
Енгелс, е стока. Но той е стока само защото в тази вещ, в този продукт се завързва отношение между две лица или общини, отношение между производителя и потребителя, които тук вече не са обединени в едно и също лице“ [11& т.13; 500]. Това отношение, което
Енгелс има предвид и което превръща продукта (вещта) в стока, е
стойността. Аналогично – този път вече и за Маркс – „…богатството
е, от една страна, вещ, осъществено е във вещи, материални продукти, на които човек противостои като субект; от друга страна, като
стойност богатството е просто разпореждане с чужд труд (…) с цел
(…) лично потребление“ [11: т.46; ч.І; 411]. Така се оформя и новата
характеристика на богатството като цялостно явление, а именно:
като съвкупна стойност или съвкупно богатство, или богатството
като такова, и материалното, вещественото богатство, или богатството като потребителни стойности. Този двояк характер на стоката, респективно на богатството в тази форма, е резултат от двоякия
характер на процеса на нейното, респективно на неговото, производство, които Маркс синтетично обобщава така: „Като единство на
трудовия процес и процеса на образуване на стойност производственият процес е процес на производство на стоки“ [11: т.23; 209].
Последният отразява равноправното положение на икономическите
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субекти като собственици на условията на производството, а следователно и равнопоставеността им като притежатели на продуктите,
произведени с тях; макар че при това производство всеки се е ръководил от своя собствен интерес, благодарение на разменните отношения между произведените продукти на пазара стопанските субекти в крайна сметка задоволяват личните си и на общността потребности от средства за съществуване. Това действително създава
смисъл (единство) на системата от взаимодействия между тях,
изкристализиращ стихийно (случайно) от проявите на индивидуалните им видове труд като стойност, като части от опредметения
труд на цялото, на общността. Но същевременно то лишава системата от конкретност, защото стоковото производство и стоковото
обръщение, както отбелязва Маркс, „са явления, които принадлежат
на най-различни начини на производство, макар и в различна степен и обхват. Така че ние още нищо не знаем за differentia specifica
(характерните особености) на дадени начини на производство и не
можем да ги преценяваме, ако познаваме само техните общи, абстрактни категории на стоковото обращение“ [11: т.23; 126].
Втората от категориите в икономическата система на марксизма, която става разбираема, е диалектиката между двете страни
на богатството, когато то е произведено във формата на капитал
от един исторически определен начин на производство. При него
икономическите субекти са поставени в неравноправно положение
като собственици на условията на производството (поради отделянето на труда от веществените фактори за неговото осъществяване). Като резултат те се явяват в неравностойно положение и при
самото произвеждане на нужните им продукти. За да осигурят производството на средствата, необходими за собственото им съществуване, собствениците на труда трябва да бъдат наети от собствениците на веществените фактори на производството, създавайки
след това и средствата, необходими и за тяхното съществуване.
Процесът на образуване на стойност тук прераства в процес на нарастване на стойността. Последният е също процес на образуване
на стойност, но само продължен отвъд момента, в който работниците са създали стойността, необходима за задоволяване на техните
собствени потребности. Като такъв процесът на образуване на
стойност е вече процес на създаване на принадена стойност. Появата на този „излишък“ в новосъздадената стойност материализира
настъпилите изменения в производствените отношения, които са
вече отношения между собствениците на труда и собствениците на
веществените фактори на производството. Новото качество на начина на производството Маркс обобщава по следния начин: „като
единство на трудовия процес и на процеса на нарастване на
стойността той (производственият процес – бел. моя – В.П.) е ка80
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питалистически производствен процес, капиталистическа форма на
стоковото производство“ [11: т.23; 209].
Богатството на обществото, произведено в тази конкретна
форма, носи характерните белези на новото качество. Понятието,
което абстрактно изразява настъпилите изменения в производствените отношения, е капиталът, който включва, от една страна, като
съдържание материалната, веществената страна на богатството,
но от друга страна, като форма представя богатството като разменна стойност или пари, или богатството като такова за исторически определено общество, в случая буржоазното. При това положение, макар и крайната цел от взаимодействията на икономическите субекти да остава задоволяването на личните им и обществените
потребности от средства за съществуване (във формата на
стойности), движението към тази цел придава траен смисъл (единство) на системата от взаимодействия между тях само в постоянното
възпроизвеждане на неравноправното им положение като собственици на условията на производството. Това, от своя страна, налага
със силата на природна необходимост постоянното нарастване на
неравномерността и в разпределението на произвежданите продукти. Защото „фиксирани като богатство, като всеобща форма на богатството, като стойност, която важи като стойност, парите“ притежават изключителна жизненост да „се запазват като различаваща
се от потребителната стойност, самостоятелно валидна разменна
стойност само като се умножават постоянно“ [11: т.46; ч.І; 198]. И
Маркс, чиято цел е „да разкрие икономическия закон на съвременното общество“ [11: т.23; 12] заключава: „Производството на принадена стойност или обогатяване – такъв е абсолютният закон на този
начин на производство“ [11: т.23; 627].
Третата от категориите в икономическата система на марксизма, която става разбираема от диалектиката между производителните сили и производствените отношения, е свързана с природата на т.нар. „фетишизъм“, или с илюзиите на човешкото съзнание,
когато то отразява движението на самата икономическа форма. Фетишизацията на икономическата действителност, която е своеобразно обобщение на икономическото учение на марксизма, изисква
особена концентрация на ума за възприемане на нейния особен
характер и същина. Този особен характер е свързан с възможността
чрез фетишизацията да бъдат разкрити илюзиите на човешкото
съзнание. Това става постепенно, а аналогията с религиозния фетишизъм, за да бъде подпомогнато съзнанието във възприемането
на тези илюзии, съвсем не е случайна. Защото, след като философския материализъм на Фойербах е отхвърлил като несъстоятелна и
непотребна съществуващата религиозна представа, че човек е създаден по образ и подобие на Бога и е утвърдил като правилно разбирането, че самият човек е създал Бог по свой образ и подобие,
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така сега идва ред и на икономическата наука да разкрие зад отношенията между вещите не съществуването на Бог или някакви ирационални сили, а материалния характер на отношенията между самите хора. Първата стъпка по пътя на това разобличаване на илюзиите на съзнанието, на това – по думите на Маркс – „quid pro quo“
(появяване на едно вместо друго) в съзнанието на хората е свързано с т.нар. „стоков фетишизъм“, който възниква, когато продуктите
на човешкия труд се произвеждат в напълно абстрактната и присъща на различни начини на производството форма на стоки. Фетишизацията в случая е резултат действително от движението на самата
икономическа форма, именно от формата на стойността или от необходимостта стойността на една стока да бъде изразена в друга
стока. Може би е подходящо да отбележим още, че тази фетишизация достига най-пълното си развитие в парите! Или – характеризирана и по друг начин – при фетишизацията разменните отношения
между две стоки се отразяват в съзнанието на техните собственици,
приемайки образа на обективен, външен за тях свят, от който те –
произвеждащите тези продукти – зависят. И за да стане достъпна за
разбиране тази зависимост, Маркс предлага като аналогия хората
да се впуснат в „мъглявата област на религиозния свят. В него продуктите на човешкия мозък изглеждат като самостоятелни същества, надарени със собствен живот и намиращи се в отношения помежду си и с хората. Същото става в стоковия свят с произведенията на човешката ръка“ [11: т.23; 85]. Според Н. Бердяев тази част от
икономическото учение на Маркс за фетишизацията на продукта,
когато приема стокова форма, е гениално [2: 107]. Но марксизмът не
спира до тук.
В единадесетия тезис за Фойербах Маркс вече е записал:
„Философите само по различни начини са обяснявали света, а задачата е той да бъде изменен“ [10: т.2; 61]. Към подобно изменение
именно води вече втората стъпка по пътя на разобличаването на
илюзиите на човешкото съзнание при отразяването на икономическата действителност, която е свързана с т.нар. „капиталов фетишизъм“, който възниква, когато продуктите на човешкия труд се
произвеждат вече в напълно конкретната, но присъща на един определен начин на производство, форма на капитал. И тук заблудата
е свързана с движението на самата икономическа форма, когато
става превръщане на парите в капитал, вследствие на което възникналият нов тип разменни отношения, тези между собствениците
на труда (работниците) и собствениците на веществените условия
за неговото приложение (капиталистите), се фетишизира и в съзнанието на работниците приема образа на тази нова материална сила
– капитала, от която те – произвеждащите тази сила – зависят. И в
заключение Маркс отбелязва, че място за друга, алтернативна
представа тук няма, пояснявайки: „Другояче и не може да бъде при
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такъв начин на производство, при който работникът съществува заради потребностите от увеличаване на вече наличните стойности –
вместо обратно, материалното богатство да съществува за потребностите на развитието на работника“. А за да направи достъпна за
разбиране и тази зависимост на хората, Маркс използва отново познатата аналогия с религията, добавяйки: „Както в религията над човека господства произведението на неговата собствена глава, така
в капиталистическото производство над него господства произведението на неговите собствени ръце“ [11: т.23; 630]. След така снетата
мистификация от продуктите, когато те приемат формата на капитал, марксизмът прави извода, че, за да бъде отстранен не само
капиталовият фетишизъм, но и всички други подобни загадки за съзнанието на работническата класа, то трябва да бъде променено.
Това означава съзнанието да бъде формирано по научен път. И
едва след това самите работници ще са в състояние да разберат,
че именно те са действителните творци както на отношенията си
един към друг, така и на отношенията си с природата. И естествено
щом осъзнаят това положение, те ще са в състояние и да го променят. По този начин неусетно марксизмът придава на учението за
илюзиите на човешкото съзнание остър социален характер. Първо, защото след утопичните представи за промени на обществото в
миналото, в края на ХІХ век, Маркс вече има претенцията, че е
обосновал тези представи и научно. Аргументите му са изложени
във втората част от цитираната по-горе мисъл от Предговора на неговото произведение „Към критика на политическата икономия“ и се
свеждат до разкриване на същността на производствените отношения като икономическа база на обществото и зависимостта на всички останали обществени отношения от тях. „Съвкупността на тези
производствени отношения – пише той – образува икономическата
структура на обществото, реалната база, върху която се издига
една правна и политическа надстройка и на която отговарят определени форми на общественото съзнание. Начинът на производството на материалния живот обуславя процеса на социалния, политическия и духовния живот изобщо. Не съзнанието на хората определя тяхното обществено битие, а напротив, тяхното обществено
битие определя съзнанието им“ [10: т.7; 115]. Казано по друг начин,
битието определя съзнанието, но битието е преди всичко икономическо; като такова то не е някаква обективна предметна реалност,
намираща се извън човека, а представлява само едно обществено
отношение между хората в процеса на производството. По същия
начин и религиозните вярвания на хората, техните идеологии, философски теории, морални оценки и др.под. са също само илюзорно отражение на същото това битие в съзнанието на хората. Място
за друга реалност няма или, както го е изразил Н. Бердяев, в тази
представа „Духът е само епифеномен на това стопанско битие“ [2:
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106]. По този начин марксизмът изхвърля окончателно и от икономическата наука ирационалните вярвания на хората в Бога или Духа, макар да открива място за други такива вярвания. Като например вярата, че истината, при това абсолютната истина, е в труда и
активността на човешките същества. С което пък става ясно, че, на
второ място, теорията за фетишизацията на капитала придобива
остър социален характер от претенцията на марксизма да бъдат
разсеяни илюзиите на съзнанието единствено чрез достигнатата
по научен път от него истина, от което пък се налага изводът, че
Маркс е не само материалист в мисленето си като учен; той не е и
просто атеист в мисленето си като човешко същество; той е войнстващ атеист, дръзнал да наложи тази своя представа на цялото човечество. И може би тъкмо поради това „дръзване“ дори величаещият Маркс Жак Атали е склонен да признае „поне отчасти“ и неговата отговорност за ужасите от претворяването на идеите му в живота на хората от редица страни от ЦИЕ през ХХ век, макар да не
пропуска да отбележи, че Маркс не е желал тези ужаси (Виж: 8:
312). А всъщност от теорията за капитала към практиката на разрешаването на заложеното в нея противоречие между капиталисти и
работници остава само една стъпка – политиката.

3. За краха на марксизма като политика
Политиката е третата съставна част на марксизма като цялостно учение. Тя е логично следствие от неговата философска система и икономическа теория, макар да е напълно противоположна на
присъщия им детерминизъм. Тя е логично следствие, доколкото е
надстроечно явление и като такова само отразява противоречието
между работници и капиталисти в тяхното съзнание, при това по
съвсем различен начин. Причината е, че във въпросното отражение
на отношенията между икономическите субекти последните не са в
качеството си на отделни индивидуалности, а в качеството си на
социални групи или класи, към които те вече принадлежат именно
по силата на различното си положение при производството и разпределението на продуктите. След като по този начин представата за
народа като едно органично цяло е разложена на части или на класи с противоположни интереси, силовият характер на предлагания
от съзнанието в този случай начин на разрешаване на колизията в
обществото от пролетариата – социалната революция – изглежда
като нещо напълно естествено. Оттук нататък детерминанта на целия човешки живот, или – което е друг израз на същото – на развитието на обществото, вече не може да бъде нито борбата за съществуването на вида, нито стремежът за увеличаване на богатството в
неговата стойностна форма; такава може да бъде само борбата
против увеличаването на богатството в неговата капиталистическа
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форма, накратко, революционната борба между класите – пролетариите и капиталистите. Неизбежността от подобен развой на
класовата борба Маркс аргументира научно с диалектиката на самия производствен процес, приемаща по неизбежност антагонистичен характер. В края на цитирания вече по-горе Предговор от „Към
критика на политическата икономия“ той пише: „На известна степен
от своето развитие материалните производителни сили на обществото влизат в противоречие със съществуващите производствени
отношения, или – което е юридически израз на същото – с онези отношения на собственост, в границите на които те са се движили дотогава. От форми на развитие на производителните сили тези отношения са се превърнали в окови за същите. Тогава настъпва епоха на социална революция“ [11: т.7; 115].
Като се имат предвид радикалният извод на марксизма за революционното решение на противоречието между буржоазията и
пролетариата, от една страна, и посочените в предишния пункт на
изложението илюзии на съзнанието при отразяването на действителността, от друга страна, напълно резонно е да се допусне евентуалната измамност и на марксизма като научна доктрина. Като
прави това още през 20-те години на миналия век, Н. Бердяев логично стига до констатиране на следното противоречие в марксизма: „...ако икономическият материализъм като идеологическо учение
е само отражение на определени производствени отношения, които
се създадоха през ХІХ век на почвата на борбата между пролетариата и буржоазията, то остава неясно по какъв начин глашатаите на
това учение могат да претендират за по-голяма истинност от тази
на всички други, чиито учения са само самоизмама, породена от това отражение. Нали в такъв случай това е една от илюзиите, породени пак от същата икономическа действителност“ [13: 17]. Отговорът на самия Н. Бердяев е, че подобна опасност за неистинност не
грози марксизма, защото той има претенцията да бъде преди всичко
мироглед, а не просто една от идеологиите. Така посочената претенциозност на марксизма вече заслужава по-специално внимание.
Отчасти това е така, защото при третирането му като идеология
съзнанието не може да асоциира марксизма с рецидивите в обществения живот при социализма. Просто защото идеологията сама по
себе си директно, без лостовете на властта не корелира с едни или
други практически последици. Затова е основателно допускането на
З. Младенова, че зад тезата на П. Дракър „крахът на марксизма като
идеология, а на комунизма като система“ се крие мислене, отъждествяващо теорията и социалната практика. И то е напълно разбираемо, доколкото двете световни социални системи съществуваха
продължително време именно в условията на идеологическо противоборство помежду си. Именно по този начин става обяснимо и защо – откъм неговия краен резултат – ставащото в Европа в края на
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ХХ век е повод едновременно и за триумф, и за недоумение в предвижданията на учените съответно от Запада и от Изтока за хода на
събитията във времето.
Претенциозността на марксизма да бъде третиран не просто
като идеология, а като мироглед, заслужава по-специално внимание
и от гледна точка на последиците, които тази претенциозност предизвиква при насилственото ù налагане в мисленето на обществото.
Без съмнение като цялостно учение, като единство на неговите три
съставни части – философия, икономика и политика, марксизмът е
преди всичко мироглед, завършена представа за природата, обществото и човешкото мислене. А вече като мироглед той става и сърцевина на идеологията на работническата класа и на нейния авангард – комунистическата партия. Но тъй като тази класа счита себе
си за най-прогресивната, след като последната завземе насилствено политическата власт в обществото, тя има основание да наложи
марксизма като мироглед, задължителен и за всички останали членове. Аргументът ù да направи това именно по този начин е, че този
мироглед „притежава онзи просветителски и просвещаващ разум,
който се извисява над световноисторическите съдбини на човечеството, над целия му духовен живот, над всички човешки идеологии,
вижда всичките техни заблуждения и илюзии, които са също такова
отражение на икономическия процес, какъвто е и самият той“ [13:
17]. Ето го този момент в изложението, който заслужаваше поспециално внимание, защото показва как посредством политиката
марксизмът получава възможността да се изживява като единствена и окончателна истина, доколкото чрез икономическия детерминизъм се е превърнал вече в истина и за развитието на човешкото
общество, но заедно с това чрез политиката той е получил и възможността да се превърне и в тотална истина, истина, която не
прави изключение нито за отделни сфери на действителността, нито за отделни човешки актове; истина, която не остава място за каквато и да е свобода на човешкия дух.
Чрез „истина“ като горната (вече можем да поставим думата в
кавички, като се имат предвид катастрофалните последици за страните, които я бяха приели като научна основа на своето развитие)
според Н. Бердяев „учението, обосноваващо тоталитарната доктрина, която обгръща всички явления от живота – не само политиката и
икономиката, но и мисленето, съзнанието, цялото творчество и културата, – може да бъде единствено обект на вяра“ [2: 134]. Сега вече става обяснимо защо наред с материалистичната, научна страна
на марксизма в него има и друга, втора страна, която има съвсем
различен характер от първата, дори противоречаща ù; тя е идеалистична, религиозна, основана на вярата. Привидно връзката между двете части на марксизма изглежда логична. След като на материалния процес се прехвърлиха качества като мисъл, разум, свобо86
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да, вече се оказва, че, сведен до революционната борба между класите, този материален процес „може да доведе до тържество на
смисъла, до овладяване на целия живот от социалния разум. Диалектиката се превръща в екзалтация на човешката воля, на човешката активност. Всичко се определя вече не от обективното развитие на материалните производителни сили, не от икономиката, а от
революционната борба между класите, тоест от активността на човека“ [2: 108]. Историята рязко се разделя на две части – на минало,
което е детерминирано от икономиката, и на бъдеще, което се определя от субекта, от активността на човека. Ето как освен като
„учение за историческия или за икономическия материализъм, за
пълната зависимост на човека от икономиката“, марксизмът се
представя и като „учение за спасението, за месианското призвание
на пролетариата, за бъдното съвършено общество, в което човек
повече няма да зависи от икономиката, за мощта и победата на човека над ирационалните сили в природата и в обществото“ [2: 106].
Тук според Н. Бердяев се разкрива „душата на марксизма“, защото
тук „материализмът на Маркс се превръща в краен идеализъм“ [2:
107], вярата в Бога е възродена, но като вяра в духа, в активността
на човека и на човека към човека.
За революционната диалектика на марксизма преходът от миналото към бъдещето, от царството на необходимостта в царството
на свободата вече „не представлява логична необходимост от саморазкриване и саморазвиване на идеята, а е активност на революционния човек“ [2: 109] (подчертаното е от нас – В.П.), т.е. на
обхванатите в класа пролетарски маси, които – след като са направили своя политически избор – могат да творят, да създават колективно нова действителност, без миналото да бъде задължително за
тях. Естествено е при подобно условие и индивидуалната свобода,
свободата на мисълта и съвестта на отделния човек, да се признава
само като свобода в рамките на същия този колектив, на същата
тази класа, а в крайна сметка – на същата тази партия. Подобно отношение обаче на марксизма към човека и в новото общество го
превръща на практика във функция на обществото, в средство за
икономически и социален прогрес и по същество задълбочава започналия процес на дехуманизация при капитализма. Много важно е
да се има предвид, че това de facto отричане на индивидуалната
човешка свобода не идва от комунистическата икономика, както отбелязва Н. Бердяев, „която е безсилна спрямо духа, а също от дух,
от духа, враждебен на свободата. Войнстващият духоборчески материализъм е явление от духовно естество, а не от материално, и
представлява лъжлива насоченост на духа“ [2: 170]. И за да ни
предпази от погрешното интерпретиране на борбата срещу този
светоглед, Бердяев допълва: „Фатална грешка е да се придава на
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тази духовна борба характер на социална борба, защитаваща старото капиталистическо буржоазно общество, стария режим“ [2: 171].
Не можем да не обърнем внимание върху изострената чувствителност на Бердяев към духа на марксизма и към борбата срещу
този дух. Разбирането на тази чувствителност има особено значение днес, когато опитите да се отхвърли марксизмът като мироглед
срещат или прикритата, но особено упорита съпротива от най-консервативните негови изповедници в различните етажи на властта,
или неприкритата, но особено яростна защита от най-закостенялата
част от неговите последователи по цялата йерархическа стълбица в
науката и в частност в науката за обществото. А в контекста на издигнатата теза в началото на работата разбирането ни по този въпрос е повече от категорично: щом в науката и образованието
продължават да доминират сили, които се противопоставят на
промяната в начина на мислене, която промяна по същество би
означавала смяна на господстващата в мисленето парадигма и
ако подобна промяна не е афиширана и закрепена с политическа воля изрично, както при утвърждаването на самия марксистки мироглед след 9.IX.1944 г., нов човек, с ново мислене, способен да посочи вярната посока на бъдещото развитие на обществото, не може да се създаде. Освен това изострената чувствителност на Н. Бердяев към духа на марксизма и към борбата
срещу този дух заслужава по-специално внимание и затова, че, като
акцентира върху преплитането на истината и лъжата в марксизма
като мироглед, тя ни дава възможност да идентифицираме както
старите (след 9.IX.1944 г.), така и новите (след 10.XI.1989 г.) превъплъщения на този мироглед.
Длъжни сме да отбележим изрично, че наличието на елементи
на лъжа в марксизма като мироглед съвсем не означава, че и самата идея за движението на човечеството към социализъм (или както
и да бъде наречено бъдното общество) е невярна. Действително
тази идея днес е безнадеждно силно компрометирана от експеримента при нейната реализация в страните от ЦИЕ през ХХ век, в т.ч.
и в България. Въпреки това нейното преоткриване не би било нова
утопия. Естествено, ако подобно преоткриване се извърши на основата на един нов светоглед. И отново Бердяев ни насочва към основите на този нов светоглед. „В идеята за безкласово, трудово общество – пише той, – в което всеки работи за другите и за всички, за
свръхлична цел, не се съдържа отрицание на Бога, на духа, на свободата и дори напротив: тази идея повече отговоря на християнството от идеята, върху която се базира буржоазното капиталистическо общество. Но съчетаването на тази идея с лъжлив светоглед,
който отрича духа и свободата, поражда фатални резултати“ [2:
170]. Коментарът в случая ни изглежда излишен. Първо, защото е
разкрита именно измамността на марксизма, т.е. измамността на
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идейните основи, от които тръгва Ленин при осъществяване на революцията в Русия през 1917 г., както и шепата комунисти при осъществяване на социалистическата революция в България на
9.IX.1944 г. (по въпроса за броя на комунистите в България виж: 14:
39). И второ, защото става ясно, че както през седемдесетте години на осемнадесети век един учен е можел да приема едновременно и двете идеи – и за Божествеността на света, и за неговата материалност, така и днес е жизненонеобходимо всеки
член на обществото да бъде възпитаван в рамките на същата
тази парадигма на мислене.
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СЪВРЕМЕННИЯТ БЮДЖЕТ
МЕЖДУ РЕГУЛАТИВИЗЪМ И НЕОЛИБЕРАЛИЗЪМ
гл. ас. д-р Николай Атанасов
Много често на държавния бюджет се гледа като на план на
приходите и разходите на държавните органи и институции в рамките на една година. Като че ли през последните години това определение добива широка популярност. Според нас това се дължи на
две причини. Първата свързваме с лесното възприемане на определението, а втората с убеждението, че в съвременните пазарни
стопанства, тъй като преобладават либерални управленски идеи,
участието на държавата в икономиката е умерено и фискалните инструменти на финансовата политика стоят на заден план.
Въпреки това според нас държавният бюджет остава сложна
финансова категория. На него не бива да се гледа само като на
план, а като на понятие, което изразява определени финансови
(преразпределителни) взаимоотношения между държавата и частните лица, от една страна, и между самите държавни органи и институции (в т.ч. и тези на местната власт и самоуправление), от друга. Тези взаимоотношения са свързани с формирането на постъпленията в бюджета и тяхното изразходване за нуждите на обществото, в т.ч. за икономическия му просперитет. Ако приемем тези позиции като изходни в нашите разсъждения, на бюджета ще трябва
да се гледа като на сложен механизъм за упражняване на власт, т.е.
на въздействие върху икономическия растеж и развитие. Според
нас и в либералното пазарно стопанство бюджетната политика има
огромно значение. Няколко инициативи на държавните институции в
САЩ от текущата година ни навеждат на тази мисъл. Първата е решението на американския сенат да бъдат заделени и изразходени
от бюджета 300 млрд. щат. долара с цел придобиване от страна на
правителството на лоши ипотечни кредити на домакинствата и замяната им за нови с облекчени лихвени условия. Критериите за
участие на домакинствата в тази програма са: жилището, което е
придобито с ипотечен заем да е единствено, и относителният дял
на разходите по погасяване на заема да превишават 40 % от домакинския бюджет. Целите са две: първата е да бъдат спасени от фалит банките, които имат трудносъбираеми вземания по ипотечни
кредити (като продадат тези вземания на държавата), а втората е
да бъдат намалени разходите на някои домакинства във връзка с
обслужването на техните ипотечни заеми. Втората инициатива
преследва подобни цели, но е насочена към подпомагане на конкретна частна институция – застрахователния гигант Ей Ай Джи. По90
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мощта в случая става чрез покупка от страна на правителството на
дял от акционерния капитал на компанията, за да получи тя нов ресурс не по пътя на заема, чрез което да избегне фалит. И в двата
случая американското правителство приема ролята на инвестиционна банка, купувайки лоши ипотечни заеми, в единия случай, и ставайки акционер, във втория. Т.е. ставаме свидетели на правителствени инвестиции в частното стопанство. В случая бихме открили
противоречие в либералните идеи за управление на икономиката1,
ако не беше кризата на глобалните финансовите пазари, добиваща
сериозни размери след фалита на една от най-големите и стари
американски банки – „Лиймън Брадърс“ (между впрочем преодоляла
Великата депресия).
Очевидно, ролята на държавния бюджет в съвременното стопанство ще продължи да привлича вниманието на учените и обществото. В същото време бюджетната политика у нас през последните
десет години постави доста интересни въпроси, на които бихме желали да се спрем.

Някои аргументи относно характера на бюджетната политика, провеждана през последните десет години у нас
Теоретичните дискусии относно участието на държавата в стопанството се водят, общо взето, от две ярко противоположни позиции. Първата е за по-широкото участие на държавата в преразпределението на БВП, а втората – за икономика, лишена от държавна
намеса. Първата теза е фактически за повече държава, респ. за повече регулативизъм в пазарното стопанство. Втората теза е неолиберална, която по същество е и неокласическа дотолкова, доколкото икономистите от Класическата школа отричаха прекомерните данъци, държавния дълг и бюджетния дефицит. По-малко държава от
финансово-икономическа гледна точка означава нисък дял на преразпределение на създадения доход от частното стопанство чрез
инструментите на бюджетната политика – данъците и бюджетните
разходи.
Тези основни теоретични виждания, отнесени към нашето стопанство, намериха своите първи и вече съвсем ясни практически
измерения. Като наблюдаваме предприеманите стъпки в областта
на бюджетната политика, бихме стигнали лесно до убеждението, че
последната биваше по-скоро либерална, отколкото целяща директна намеса (т.е. регулативистка). Аргументи в полза на това твърде1

Дотолкова, доколкото неокласическите и неолибералните идеи отричат държавната намеса в икономиката, защото се счита, че търсенето и предлагането
са достатъчно еластични и пазарите сами (без чуждо влияние) стигат до равновесие.
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ние могат да бъдат търсени в различни области, но най-ясно и
еднозначно ги откриваме при преките данъци.
В Таблица 1 сме представили промените в начините на облагане и размерите на личните подоходни данъци през последните
десет години (в периода след въвеждане на паричен съвет).
Таблица 1
Основни параметри на облагането на доходите
на физическите лица в България
Период,
година

До 1997
1998–2001
2002
2003
2004
2005
2006–2007
2008

Доходи на физическите лица
Брой
Минима- МаксимаНачин
на облагане
на ета- лен разлен разжите
мер, %
мер, %
Етажна прогресия с
наличие на необла8
20
40
гаем минимум
II – II – II
5
20
40
II – II – II
5
18
29
II – II – II
5
15
29
II – II – II
5
12
29
II – II – II
5
10
24
II – II – II
4
20
24
Пропорционално,
без необлагаем ми–
10
10
нимум

Ясно се открояват няколко тенденции. Първата е намаляването на броя на етажите, ако в началото и средата на 90-те години на
миналия век те са били осем на брой, в края на периода са четири.
Промените в минималните данъчни размери са противоречиви.
През първите няколко години те намаляват, а после растат, достигайки изходното си ниво. Това отразява първоначалния стремеж за
занижено облагане на най-ниските доходи, което явно е преосмислено и след 2005 г. данъчната тежест при тях се засилва. При максималните данъчни размери на личния подоходен данък ставаме
свидетели на ясно изразена тенденция към понижаване: от 40 % за
най-високите доходи през 1997 г. до 24 % за 2007 г. Резултатът от
падането на максималните данъчни размери и увеличението на минималните такива на практика съкращава степента на диференциация в облагането на различните по размер доходи. С други думи
наблюдаваме отслабване на преразпределителната и социалната роля на личния подоходен данък. Ако в началото на периода
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разликата в данъчната тежест между най-ниските и най-високите
доходи е двадесет процентни пункта, то в края тя е само четири.
Така, напълно в духа на либералните промени в подоходното
облагане, в края на миналия и началото на настоящия век идва въвеждането (от 01.01.2008 г.) на единен пропорционален данък върху
всички доходи (т.нар. „плосък данък“). Този данък е отрицание на
прогресиите и на необлагаемия минимум. Интересното при него
обаче е, че, макар да е защитаван от учени с либерални възгледи,
от страни с традиционни пазарни отношения, той не намира приложение в тях, а само в някои, които осъществяваха преход. В страните с развито пазарно стопанство този данък не е бил въвеждан. Т.е.
там се акцентира върху преразпределителния и социалния ефект на
подоходното облагане.
Аналогична тенденция на развитие имаха данъчните размери
на корпоративните данъци. До 1997 г. наблюдавахме три размера –
36 %, 26 % (за облагаема печалба под 2 млн. лв.), 6,5 % (данък за
общините) и 15 % (данък върху дивидентите, ликвидационните дялове и доходите на чуждестранните лица). Една година по-късно
основните размери са намалени съответно на 30 % и 20 %. Последователно в първите години на XXI век размерите продължават да
намаляват, а данъкът за общините бива отменен. Така на настоящия етап имаме един размер на корпоративния данък (10 %) независимо от големината на облагаемата печалба. Данъците върху дивидентите и ликвидационните дялове са 5 %, а върху доходите на
чуждестранните лица и върху някои разходи размерът е 10 %. На
тази основа могат да бъдат направени подобни изводи – ориентация и възприемане изцяло на пропорционално облагане с нетрадиционно ниски размери.
Другите преки данъци – имуществените, на сегашния етап са
пропорционални, с изключение на този върху превозните средства2.
Като за последния са налице различни размери според типа на превозното средство и неговата мощност. Т.е. може да се каже, че данъкът върху превозните средства засега притежава някакъв посилно изразен преразпределителен ефект дотолкова, доколкото
собствениците на по-мощни и по-скъпи превозни средства дължат
прогресивно нарастващ данък. В случая можем да говорим по-скоро
за изключение от възприетото правило за пропорционално облагане
на доходите и имуществата у нас като алтернатива на прогресиите.
Аргументните, че прогресивното облагане на доходите е неефективно, защото влияе негативно върху стимулите за труд и стремежа за реализиране на по-високи доходи, изглеждаха приемливи –
2

Необходимо е да отбележим, че преди време друг имуществен данък – данъкът върху наследството, използваше прогресия, но тя бе заменена от единен
размер.
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те добиха популярност у нас в условията на стопанска криза и отразяват стремежа за нейното преодоляване. Сочените негативи на
прогресивното облагане не могат да бъдат приети от нас по принцип и въобще, а само тогава, когато данъчните размери са скокообразни и достигат наистина високи нива.

Бюджетната политика, икономическият растеж
и чуждите инвестиции
През последните години БВП нарастваше със сравнително високи темпове. Оказва се обаче, че небалансираният растеж също
създава проблеми – бързо нарастване на кредита, влошаване на
салдото по текущата сметка и висока инфлация. В духа на антицикличната и антиинфлационна политика правителството би трябвало
в такива условия да увеличава данъците. От гледна точка на развитието на бизнес цикъла у нас бихме могли да формулираме следния
въпрос: Възможно ли е бъдещо намаляване на данъците в случай
на криза? В условията на рецесия, за да се стимулира деловата активност, се предлага намаляване на данъците. В нашия случай обаче те едва ли ще може още много да бъдат намалявани, тъй като
размерите им вече са необичайно ниски. Тогава какви мерки ще бъдат предприемани в условията на евентуален спад на БВП (т.е. на
рецесия)? Очевидно е, че, след като данъчните размери са вече
доста ниски, бъдещото им съкращаване в условията на рецесия
едва ли би изиграло решаваща роля за преодоляването ù.
За същия период наблюдаваме нарастване на постъпленията
от подоходни данъци с темпове, доста по-високи от растежа на
БВП. Причината за това нарастване според официалното становище се дължи на намалените им размери. В тази връзка се изтъква,
че предприятията, които преди това не са декларирали всичките си
доходи, са започнали да го правят, или с други думи е намалял делът на скритата икономика. От чисто теоретична гледна точка тази
теза е лесна за възприемане, но все пак не стана ясно какъв е бил
размерът на скритата икономика преди и след намаляването на данъците. Освен това нарастването на БВП в номинално изражение
води само по себе си до по-големи номинални постъпления в държавния бюджет. Явно върху постъпленията от подоходните данъци
оказват влияние много фактори и е много трудно да се прецени кой
от тях има основна роля. От друга страна, като се има предвид, че
много голяма част от данъкоплатците са сключили трудови договори с работодателите си за минимална работна заплата (нейният
размер допреди това попадаше под необлагаемия минимум), сега
вече стават реални длъжници. Физическите лица с високи доходи
вече плащат по-малко данък. Но не стана ясно дали ефектът от об94
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лагането на лицата, работещи на минимална заплата, не превишава „загубата“ на постъпления от тези с високи доходи, като така общият резултат за бюджета да е положителен.
Решаваща роля за растежа на БВП играят чуждите инвестиции, които през последните години растяха скокообразно. Според
официалната статистика чуждите фирми са предпочели да инвестират на пазара на недвижими имоти и в сферата на финансовите услуги. Това са сфери на икономически дейности (както се уверяваме
напоследък) – твърде рискови, а капиталите, заети в тях, са с висока степента на мобилност. С други думи бързото изтегляне на чуждите капитали може да доведе до голямо забавяне на икономическия растеж. Много важно в случая е да отбележим, че като важен
фактор в процеса на привличане на чужди инвестиции бе сочено
понижаването на преките данъци. Оставаме с впечатлението, че
нашата страна като че ли се намираше през последните години в
данъчна конкуренция с останалите източноевропейски страни с цел
привличане на повече чужди инвестиции.
Освен че е спомогнал за повишаване на номиналния доход,
притокът на чужди инвестиции ежегодно превишаваше изходящите
от националното ни стопанство капитали, с което на практика балансираше недостига (отрицателното салдо) по текущата сметка.
Традиционно по-големите разходи на българските фирми и домакинства за вносни, отколкото за стоки – национално производство,
позволяват на чуждите капиталови потоци да имат ключова роля за
финансовата стабилност.
В друга част от бюджетната политика – управлението на държавния дълг, също станахме свидетели на мерки с подчертан либерален характер. Главните аргументи в тази посока са наличието на
нетни емисии на пазара на ДЦК и предсрочното изкупване на брейди облигации. Резултатите от дълговата политика намериха израз в
съкращаване на квотата на държавния дълг спрямо БВП и насочване на средства от бюджетния към частния сектор на икономиката.
В крайна сметка може да формулираме извода, че провежданата бюджетна политика през последните десет години имаше подчертано либерален характер. Аргументите за такова твърдение могат да бъдат намерени най-вече в отхвърлянето на прогресивния
метод на облагане на доходите и имуществата и цялостното налагане на пропорционални данъци, които имат по-слабо изразен регулативен (преразпределителен) ефект върху БВП.
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Бюджетните принципи,
формиране и предназначение на фискалния резерв
Една класическа и неолиберална теза в управлението на държавния бюджет е равенството между неговите приходи и разходи –
т.е. възприемане на политика на балансиран бюджет. Такова бе
намерението на правителствата от последните десетина години. Те
декларираха намерения за бюджет без дефицит или с нисък такъв.
Така ставаше и на практика – в годишните закони за държавния бюджет през този период виждахме много нисък дефицит, дори през
последните години – субфицит. Размерът на дефицита през първите 7–8 години от въвеждането на паричен свет се поместваше в
рамките на изискванията на Европейския съюз за присъединяване
към еврозоната (т.е. до 3 % от БВП).
Основен принцип за устройството на бюджета е този за реалността му. Той означава приходите и разходите да отчитат правилно икономическите дадености, т.е. те да са икономически обосновани3. Спазването на принципа за реалността означава, че и размерът
на бюджетното салдо (дефицитът или субфицитът) също така ще е
икономически обусловен. Практиката през последните 7–8 години
обаче се отличаваше с явно незачитане на принципа за реалност на
бюджета. След приключване и отчитане на изпълнението им бюджетите се оказваха с доста различни фактически салда. Така планираните дефицити се оказваха много по-големи от фактическите
такива, респ. планираните субфицити – много по-малки от реалните,
като в крайна сметка в периода след въвеждане на паричен съвет
това се наложи като практика. Може би донякъде само с последния
приет бюджет – този за 2008 г., е търсена по-голяма реалност в планирането на салдото. В закона за държавния бюджет за 2008 г. бе
заложен излишък в размер на 1,3 млрд. лв., което е близо и очевидно съобразено с отчетения излишък през предходната година. В
Таблица 2 сме представили предвиденото в съответните годишни
закони за държавния бюджет (ЗДБРБ) салдо и неговото фактическо
състояние след приключването и отчитането на бюджетите.

3
Вж. Стоянов, В. Основи на финансите. Том I. Седмо допълнено и преработено
издание. С.: Галик, 2003, с. 520.
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Таблица 2
Планирано и фактическо салдо на държавния бюджет
за периода 2000–2008 г.
Година
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008

ЗДБРБ
-539,8
-856,9
-546,2
-361,3
-237,0
-35,0
387,9
134,4
1 302

Отчет
-269,2
-259,2
-209,2
0,9
431,4
1 339,6
1 815,3
1 134,8
–

Отклонение
50,1 %
69,8 %
61,7 %
99,8 %
82,0 %
3 727,4 %
368,0 %
744,3 %
–

Източник: www.minfin.bg.

В същата таблица може да бъде видяно отклонението на реалните салда от планираните. Виждаме, че през всички години заложеното бюджетно салдо в годишните закони е било твърде нереално, като примерите от последните няколко години са най-ярки.
Така на практика чрез едно волно или неволно недооценяване
на икономическата действителност (т.е. представяйки на парламента за обсъждане на нереални бюджети) стана възможно да се спестяват ежегодно част от публичните средства. В рамките на този период се оказваме в следната, на пръв поглед доста необичайна, ситуация – бюджетът е с планиран дефицит, приключен е с дефицит,
но на практика в края на годината правителствата са разполагали с
остатък (излишък) от средства. Полученият през тези години излишък е резултат от фактически по-малкия дефицит спрямо планирания. Например да вземем 2002 г., в рамките на която е планирано
превишение на разходите над приходите с 546,2 млн. лв. Този дефицит е финансиран чрез положителни нетни емисии на ДЦК и с
постъпления от приватизация. В края на годината обаче при приключването е отчетен по-малък дефицит, което е довело до остатък
от средства (той ще е равен на разликата между планирания и отчетения дефицит).
Ежегодно натрупваният излишък от средства формира т.нар.
„фискален резерв“. Поддържането на фискален резерв от правителствата бе поставено като условие от международните финансови
организации (МВФ и МБВР), имайки предвид въвеждането на паричен съвет, и най-вече от гледна точка на обезпечаването на плаща97
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нията по външния дълг, чието отношение спрямо номиналния БВП в
средата на 90-те години на миналия век бе катастрофално високо.
Сам по себе си фискалният резерв се превърна в резултативна величина, зависеща от фактическото бюджетно салдо по години. Така
например в края на 2003 г. фискалният резерв възлизаше на 3,8
млрд. лв., а в края на 2007 г. той се е удвоил, като достига 7,45
млрд. лв или, 13,2 % от БВП за същата година.
Очевидно е, че провежданата през последните десет години
бюджетна политика е довела да формирането на значителен резерв. След като постепенно в края на 90-те години на миналия век и
началото на този бяха преодолени затрудненията по обслужването
на външния дълг и след като неговият дял към БВП спадна под 20
%, фискалният резерв намира ново предназначение.
Според повечето икономисти фискалният резерв и бюджетният излишък не трябва да бъдат разпределяни и изразходвани. Препоръчва се фискалният резерв да бъде управляван от БНБ, като с
това да играе ролята на своеобразна гаранция за поддържане на
финансовата стабилност. За Централната банка фискалният резерв
е своеобразен депозит и се отчита в нейния пасив. Той е инвестиран в първокласни финансови активи с гарантирана доходност, т.е.
неговото използване от БНБ е свързано с нарастване на официалните валутни резерви, респ. на нейните доходи.
Добре изучено е значението на валутните резерви в условията
на паричен съвет. От техния размер зависят паричното предлагане
и икономическият растеж. Връзката фискален резерв–финансова
стабилност е от особено значение за чуждите инвеститори. Поддържането на достатъчен по-големина резерв се приема като гаранция за това, че тези инвеститори няма да бъдат изложени на висок риск от загуби в случай на влошаване на икономическата конюнктура. По точното обяснение на тази зависимост става през призмата на платежния баланс, т.е. предназначението на фискалния резерв е попълване на официалните валутни резерви в условията на
отрицателен търговски баланс. От такива позиции фискалният резерв трябва да има предпазна и стабилизационна роля.
Според мнението на други натрупаният фискален резерв и годишният бюджетен излишък би трябвало да бъдат разпределяни и
изразходвани от държавните институции. Така например през 2007
г. част от тогавашния бюджетен излишък бе разпределен в полза на
специализирания държавен фонд за пътна инфраструктура. През
текущата година правителството обяви намерение да продължи да
финансира за сметка на резерва инфраструктурни проекти, по които
европарите бяха спрени. На практика са възможни различни мнения
(в т.ч. да бъдат удовлетворени определени социални искания) за
използването на резерва и на текущите излишъци, защото те са
спестената част от бюджетните постъпления и разходи, а бюджет98
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ните приоритети са резултат от публичния избор. Следователно
ефективното използване на излишъците и предназначението на
фискалния резерв ще бъдат предмет и на бъдещи дискусии.
През последните години се чуха мнения, че проблемите относно разпределението и изразходването на фактическия годишен
излишък и използването на фискалния резерв биха били решени с
приемането на специален закон. В случая трябва да се отчете фактът, че фискалният резерв не е обикновен извънбюджетен фонд.
Преди въвеждането на един извънбюджетен фонд се изисква първо
да бъдат определи със закон: с какви приходи ще се финансира
фондът; за какви дейности и мероприятия ще се изразходват набираните средства; коя институция ще го управлява; кой ще контролира изпълнението му и т.н. За фискалния резерв е доста трудно да
бъдат определени тези параметри. Например постъпленията – както стана ясно те трудно могат да бъдат предвидени, защото излишъците са резултативни величини, – зависят от спазването на принципа за реалност. Или с други думи приходите в резерва не могат
да бъдат регулярни, например да бъдат дефинирани като специални отчисления, залагани в разходната част на бюджета.
След като няма закон за разпределение и използване на годишния излишък и на натрупания фискален резерв, всички въпроси,
свързани с тяхното изразходване, следва да бъдат обсъждани в
Народното събрание. Това трябва да е така, защото излишъкът и
резервът са резултат от упражняването на държавния бюджет. От
тази гледна точка, тъй както бюджетът има задължителен характер
и се приема със закон, трябва и управлението на излишъците и
фискалния резерв да бъде санкционирано от законодателния орган.
Така в действителност ще се реализират принципите за законност
и публичност на държавния бюджет в тяхната цялост.
В заключение бихме могли да обобщим, че националната бюджетна политика от последните десет години придобива ясно изразен либерален характер. Дори делът на бюджетните разходи в БВП
през този период бе намален чувствително. Въпреки този доминиращ оттенък не може да не се забележи и стремеж към регулативизъм, доколкото имаме налице голям, натрупван през годините бюджетен излишък. Неговото предназначение е преди всичко стабилизационно и защитно, т.е. на него бихме могли да гледаме като на
механизъм за регулиране на икономиката.
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ВЛИЯНИЕТО НА КАПИТАЛОВАТА СТРУКТУРА
ВЪРХУ ПАЗАРНАТА СТОЙНОСТ НА КОМПАНИЯТА –
ЕДИН АКТУАЛЕН ПОГЛЕД
доц. д-р Надежда Николова
1. Постановка на въпроса
Въпросът за капиталовата структура е предмет на нескончаеми дискусии в специализираната литература, които са довели до
оформянето на няколко различни теоретични направления. Както
става обикновено в подобни случаи, основните концепции в теорията за капиталовата структура се базират на предварително направени допускания1.
Първо допускане: компанията (корпорацията) се финансира
само с емисия на два вида ценни книжа – обикновени акции и облигации.
Второ допускане: не се очаква стопански (икономически)
растеж на корпорацията, следователно не се очаква растеж на дивидентите, изплащани по обикновените ù акции. От това следва, че
теоретичната цена на една обикновена акция Р0 може да бъде определена по формулата на настоящата стойност или справедливата
цена на перпетуитет с фиксиран доход – като отношение между
очаквания годишен дивидентен доход Div2 и изискваната възвръщаемост от корпоративните собственици rА (в случая това са притежателите на обикновените акции на компанията). Или:
(1)

P0 =

Div
rA

Трето допускане: приема се, че цялата годишна нетна печалба или целият годишен нетен доход ще се разпределя между
акционерите като дивиденти. В такъв случай равенство (1) се трансформира така:
(2)

P0 =

НДА
,
rA

където НДА е нетен доход (нетна печалба) на една акция.
Пазарната стойност на корпорацията, когато тя се финансира
единствено със собствен капитал, в случая – само с емисия на
обикновени акции, е равна на пазарната цена на всички издадени от
нея обикновени акции А. При това условие пазарната стойност на
1
2

Ross, S. and R. Westerfield. Corporate Finance. St. Louis, 1988.
В случая очакваният дивидентен доход Div е константа (бел. авт.).
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корпорацията СА теоретично е равна на частното от сумата от очакваните годишни дивиденти ΣDiv и изискваната норма на възвръщаемост от собствения капитал (в случая от обикновените акции) на
корпорацията:
(3)

CA = A =

ΣDiv
rA

След заместване на ΣDiv от уравнение (3) с годишната нетна
печалба или годишния нетен доход на компанията НД формулата
на нейната теоретична пазарна стойност придобива следния вид:
(4)

CA = A =

НД
,
rA

където годишният нетен доход (годишната нетна печалба) за разпределение между акционерите НД при липса на стопански растеж е
константа.
Четвърто допускане: корпорацията постоянно има дългосрочна задлъжнялост, т.е. няма главнични плащания, а единствено
лихвени плащания по дълга и годишните плащания по облигациите
представляват фиксирана вечна рента (перпетуитет).
Пето допускане: корпорацията не заплаща никакви глоби и
не прави никакви други разходи при неизплащане на лихвите по
сключените облигационни заеми, въпреки че притежателите на облигации имат законово право да изискват да бъдат възмездявани за
направените от тях инвестиции в корпорацията съгласно с условията на емитираните от нея облигационни заеми.
Шесто допускане: данъчното облагане на корпоративната
печалба може да се игнорира.
Очевидно тези допускания прекалено опростяват обстоятелствата, при които се изследва влиянието на капиталовата структура
върху стойността на корпоративната единица. Като се елиминират
подробностите, които усложняват ситуацията, обаче се откроява
основната идея, която ръководи теоретиците при изследването на
корпоративната капиталова структура, а именно: целта на корпоративния финансов мениджмънт е постигането на такава капиталова структура, която максимизира пазарната стойност на
корпорацията, т.е. максимизира вложеното в нея богатство на
акционерите, тяхното благосъстояние.

2. Основни теоретични концепции за влиянието на капиталовата структура върху пазарната стойност на компанията
В хода на дискусията по въпроса за влиянието на капиталовата структура върху пазарната стойност на компанията са се офор102
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мили няколко основни теоретични възгледа или концепции3, които
ще бъдат разгледани по-долу.
Наивна концепция за корпоративната капиталова структура
Според привържениците на това направление в теорията за
капиталовата структура нарастването на коефициента „дълг/капитал“ (известен още като ливъридж или гиъринг) води до намаляване
на средната претеглена цена на капитала, с който се финансира
корпорацията. Според наблюдения първоначално делът на дълга в
капиталовата структура може да нараства, без това да е съпроводено с покачване на цената на дълговото финансиране. Предполага
се, че при тези обстоятелства собственият (акционерният) капитал
остава постоянна величина. Понеже цената на финансирането с
дългов капитал е по-ниска от цената на финансирането със собствен капитал, то ако делът на дълговия капитал нараства, средната
претеглена цена на капитала се намалява. Ако това е така, то пазарната стойност на корпорацията би следвало непрекъснато да
нараства с увеличаването на коефициента „дълг/капитал“ и да достигне максималния си размер, когато това съотношение стане равно
на 1, което всъщност означава 100 % финансиране с дългов капитал (емисия на облигации).
След нарастването на коефициента „дълг/капитал“ над определено ниво обаче възниква риск от неизплащане на задълженията
по сключените от корпорацията заеми. Нормално е в такъв случай
кредиторите на корпорацията да изискват по-високи лихви, за да
бъдат компенсирани за по-големия риск, който поемат. Цената на
собствения капитал също не остава на едно ниво. С нарастването
на стойността на ливъриджа инвеститорите започват да усещат повишаването на степента на риска от инвестиране в корпорацията.
По-високата степен на риск намира израз:
– първо, в увеличаване на колебанието на текущата пазарна
цена на обикновените акции вследствие на финансовия ливъридж
(финансовия лост); и

3

По този въпрос вж.: Ross, S. and R. Westerfield. Corporate Finance. St. Louis,
1988, с. 367–375; Ван Хорн, Дж. Основы управления финансами. М.: Финансы и
статистика, 1996, с. 474 и следв.; Добинс, Р., С. Уит. Практически съвети по финансов мениджмънт. С.: Аскана, 1995, с. 108–125; Райков, Г. Основи на финансовия мениджмънт. Варна: Галактика, 1996, с. 191–200; Петров, Г. Основи на
финансите на фирмата. С.: Труд и право, 1995, гл. 7.; Стоянов, В. Основи на
финансите. Том втори. С.: Галик, 1997, с. 45–52; Трифонов, Тр., В. Трифонова и
С. Трифонова. Корпоративни финанси. С.: Тракия-М, 1999, с. 474–483; Матеев,
М. Основи на инвестиционния мениджмънт. Велико Търново: Абагар, 1998, с.
188–207.
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– второ, в опасността поради недостиг на средства за изплащане на задълженията по сключените от корпорацията заеми да
спре изплащането на дивиденти по обикновените ù акции.
Ако всичко това обаче се случи, то неминуемо ще окаже влияние върху пазарната цена на акциите, тъй като инвеститорите вече
ще са склонни да заплащат по-малко за очакваните дивидентни доходи по тях. Ето защо с нарастването на коефициента „дълг/капитал“ средната претеглена цена на капитала в крайна сметка ще
тръгне нагоре. Тъкмо тези аргументи срещу твърденията на привържениците на наивната теория обуславят появата и развитието
на традиционната теория за капиталовата структура.

а) СПЦК на АД

б) Пазарна стойност на АД

Фиг. 1.
Наивна концепция за влиянието на капиталовата структура
върху пазарната стойност С и средната претеглена цена
на капитала СПЦК на компанията4
Традиционна концепция за корпоративната капиталова
структура
Традиционният подход в теорията разглежда капиталовата
структура като фактор, който съществено влияе върху средната претеглена цена на капитала и пазарната стойност на корпорацията.
Традиционалистите считат, че пазарната стойност на корпорацията
може да се покачи посредством увеличаването на дела на дълговото
финансиране до някакво допустимо разумно ниво. Или, привържениците на традиционния подход приемат, че е напълно възможно
финансовите мениджъри да управляват пазарната стойност на
корпорацията, променяйки капиталовата ù структура.
4
Адаптирано по: Ross, S., R. Westerfield. Corporate Finance. St. Louis, 1988, с.
369.
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Нека да предположим, че АД Х, което се финансира изцяло
със собствен капитал (обикновени акции), има възможност да получи 57 500 лв. годишна печалба преди лихви и данъци, при условие
че инвестира допълнително 230 000 лв. Първоначално решението е
необходимият капитал да се набави чрез емисия на обикновени акции, като изискваната възвръщаемост от инвеститорите е 10 % годишно. Впоследствие се взема решение вместо с емисия на обикновени акции финансирането на допълнителните инвестиции да се
извърши чрез емисия на облигации със 7 % годишна лихва.
Ако дружеството финансира допълнителните си инвестиции
само с емисия на обикновени акции, то неговата пазарна стойност
теоретично ще бъде равна на настоящата стойност на дивидентите,
които ще бъдат изплатени по обикновените акции. Тъй като при този
вариант на финансиране цялата печалба ще бъде разпределена за
дивиденти, то пазарната стойност на дружеството ще бъде равна на
настоящата стойност или теоретичната текуща цена на обикновените му акции. Или:

CA = A =

57 500
= 575 000 лв.
0,1

Ако дружеството финансира допълнителните си инвестиции
чрез емисия на облигации за 230 000 лв., то печалбата, която ще
остане за разпределение между акционерите, вече ще бъде:
Печалба преди лихви и данъци
57 500 лв.
Лихви по емитирания облигационен заем
16 100 лв.
Печалба преди данъци
41 400 лв.
Корпоративен данък
0 лв.
Печалба за разпределение
41 400 лв.
Настоящата стойност или теоретичната текуща цена на обикновените акции на дружеството в този случай ще бъде:

A=

41 400
= 414 000 лв.
0,1

Настоящата стойност на дълга, т.е. на облигациите, при допускането за постоянна дългосрочна задлъжнялост (т.е. при оценяването на дълга като перпетуитет) ще бъде:

D=

16 100
= 230 000 лв.
0,07

В такъв случай пазарната стойност на акционерното дружество при смесената капиталова структура ще бъде:
САD = А + D = 414 000 + 230 000 = 644 000 лв.
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Излиза, че, ако изискваната възвръщаемост от собствения капитал (в случая от обикновените акции на дружеството) остане неизменна (10 % годишно) при осигуряване на допълнителното финансиране за сметка на емисия на облигации (при смесена или лостова
капиталова структура), пазарната стойност на дружеството би била с
69 000 лв. по-голяма от пазарната му стойност при финансиране само със собствен капитал (при безлостова капиталова структура).

а) СПЦК на АД

б) Пазарна стойност на АД

Фиг. 2.
Традиционна концепция за влиянието на корпоративната
капиталова структура върху пазарната стойност С и средната
претеглена цена на капитала СПЦК на акционерното дружество5
Особеното във възгледа на традиционалистите е допускането,
че цената на акционерния капитал остава неизменна при всякакво
ниво на коефициента „дълг/капитал“. На практика обаче това е невъзможно. Инвестиционният рационализъм диктува инвеститорите
да изискват по-висока възвръщаемост като компенсация за риска от
нарастването на дела на дълговия капитал в капиталовата структура. Затова корпорацията може да се финансира с по-евтиния дългов капитал, докато относителният му дял не достигне такова ниво,
че инвеститорите да се почувстват обезпокоени за сигурността на
лихвените плащания по заемите. При сключване на нови заеми
след достигане на определено ниво на задлъжнялост (ливъридж)
кредиторите ще налагат все по-обременяващи условия. Ето защо от
един момент нататък средната цена на дълговия капитал, с който се
финансира корпорацията, ще започне да нараства. Притежателите
на обикновени акции също ще започнат да се тревожат от това, че
5

Адаптирано по: Добинс, Р., С. Уит. Практически съвети… Цит. съч., с. 112; и
Адамов, В. Финанси на фирмата. Велико Търново: Абагар, 2006, с. 350.
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нивото на лихвените разходи ще направи несигурен дохода от собствения капитал. Това ще ги накара да изискват по-високи норми на
възвръщаемост за допълнителния риск, който поемат при нарастващ ливъридж.
Вследствие на всичко това в началото средната претеглена
цена на капитала ще намалява поради притока на по-евтиния дългов капитал. След това обаче ще настъпи фаза, в която при нарастваща стойност на коефициента „дълг/капитал“ или ливъридж
средната цена на капитала ще расте поради нарастването на цените на двата финансови източника (дълговия капитал и собствения
капитал). В крайна сметка традиционалистите стигат до заключението, че съществува едно оптимално ниво на задлъжнялост и това е
точката, в която маржиналната (пределната) цена на дълга се изравнява със средната претеглена цена на капитала.
Съвременна теория за корпоративната капиталова структура
Съвременното направление в теорията за корпоративната капиталова структура се оформя благодарение на теоретичните възгледи на носителите на Нобелова награда Франко Модиляни и Мъртън Милър.6 Техният теоретичен модел (известен като модела ММ),
публикуван за пръв път през 1958 г., почива на няколко допълнителни
към дадените вече по-горе допускания, които са обяснени по-долу.
1. Капиталовите пазари са съвършени (търговията с акции и
облигации се извършва без трансакционни разходи; всички инвеститори имат еднакъв достъп до информация, без това да им коства
разходи; никой от купувачите и продавачите на акции и облигации
няма монополно положение на пазара).
2. Няма данъци върху доходите на корпорациите и инвеститорите и всички те могат да получават кредити при един и същ лихвен
процент, без оглед на сумите; дълговете са безрискови и се олихвяват с безрисков лихвен процент.
3. Всички корпорации могат да бъдат групирани в рискови класове на базата на колебанията на техните печалби преди лихви и
данъци.
4. Всички инвеститори имат еднакви очаквания по отношение
на бъдещите средни печалби преди лихви и данъци на всяка корпорация.
Модел на Модиляни и Милър без корпоративен данък
Логиката на концепцията на Модиляни и Милър е онагледена
на фиг. 3.
6

Modigliani, F., M. Miller. The Cost of Capital. Corporation Finance and the Theory of
Investment. – American Economic Review, № 48, June 1958, 261–297. (Цитира се
по Ван Хорн, Дж. Основы… Цит. съч., с. 476).
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а) СПЦК на АД

б) Пазарна стойност на АД

Фиг. 3.
Съвременна концепция за корпоративната капиталова структура – модел на Модиляни и Милър без корпоративен данък7
Както е видно от фиг. 3, и тук поради по-ниската цена на дълговия капитал финансирането със заеми (облигации) е по-изгодно,
отколкото финансирането със собствен капитал (обикновени акции).
Дълговото финансиране обаче има скрита цена и това е по-високата
изискуема от акционерите възвръщаемост заради по-големия риск,
който те поемат с нарастването на задлъжнялостта на корпорацията. Цената на собствения (акционерния) капитал rA нараства точно
толкова, че да компенсира изгодата от финансирането с по-евтиния
дългов капитал, чиято цена е rD. Вследствие на това средната претеглена цена на капитала на корпорацията СПЦК остава неизменна,
без оглед на достигнатото равнище на задлъжнялост. Що се отнася
до стойността на корпорацията, то според Модиляни и Милър тя е
функция от очакваните оперативни нетни парични потоци, генерирани от експлоатацията на нейните реални активи, и в крайна сметка зависи правопропорционално от текущата печалба. Или определяща за стойността на корпорацията е нейната инвестиционна политика, а не емисията на ценни книжа (политиката на структурирането на капитала). Двамата считат, че нито капиталовата структура,
нито дивидентната политика може да влияе върху пазарната цена
на акциите и по тази линия – върху стойността на корпорацията. На
тази база Модиляни и Милър стигат до заключението, че капиталово-бюджетните решения на корпорацията са независими от нейните
решения за източниците на финансиране. Затова тяхната теория е
известна още като теория за неутралността на капиталовата структура, а също и като теория за текущата печалба.
7

Адаптирано по: Добинс, Р., С. Уит. Практически съвети… Цит. съч., с. 113.
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Игнорирайки първоначално подоходното данъчно облагане,
Модиляни и Милър лансират две твърдения, като ги подкрепят със
съответни математически формули (модели).
Първо твърдение на Модиляни и Милър: равновесната пазарна цена на всяка корпорация е независима от нейната капиталова структура. Тази цена се определя от капитализирането на очаквана брутна печалба преди лихви и данъци при подходяща норма
на възвръщаемост за корпорация в дадения рисков клас, финансираща се само със собствен капитал. Или:
(5)

C AD = A + D =

БПЛ
= CA ,
rA

където:
СAD – пазарна стойност на корпорация със смесена (лостова)
капиталова структура, т.е. финансираща се със собствен капитал
(емисия на обикновени акции) и дългов капитал (облигации);
А – пазарна стойност на обикновените акции на корпорация
със смесена (лостова) капиталова структура;
D – пазарна стойност на облигациите на корпорация със смесена (лостова) капиталова структура;
БПЛ – брутна печалба преди лихви и данъци;
СА – пазарна стойност на корпорация, финансираща се само
със собствен капитал (обикновени акции), т.е. пазарна стойност на
корпорацията при еднородна (безлостова) капиталова структура;
rА – изисквана от инвеститорите (акционерите) норма на възвръщаемост от техните инвестиции в корпорацията при финансиране
само със собствен капитал, или това са разходите за собствения
капитал (изискваната възвръщаемост от обикновените акции на
корпорацията) при еднородна (безлостова) капиталова структура.
Второ твърдение на Модиляни и Милър: разходите за
собствен капитал на корпорация със смесена (лостова) капиталова
структура са равни на подходящата норма на капитализация за корпорация от съответния рисков клас, финансираща се само със собствен капитал rА, плюс премия за риска, равна на отношението между дълга и собствения капитал, умножено по разликата между rА и
разходите по финансирането с дългов капитал rD. Или:
(6)

rAD = rA + (rA − rD )

D,
A

където:
rAD – процентна величина на разходите за собствения капитал
при смесена капиталова структура (при наличието на ливъридж);
rA – процентна величина на изискваната възвръщаемост от
инвестиране в корпорация от дадения рисков клас, финансираща се
само със собствен капитал (емисия на обикновени акции), или това
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е нормата на капитализация при еднородна (безлостова) капиталова структура за корпорация от дадения рисков клас;
rD – процентна величина на разходите по финансирането с
дългов капитал или това е нормата на лихвата по емитираните от
корпорацията облигации;
D – пазарна стойност на дълговия капитал (емитираните от
корпорацията облигации);
A – пазарна стойност на собствения капитал (обикновените
акции на корпорацията).
Като разглеждат двете твърдения, едновременно Модиляни и
Милър стигат до заключението, че, ако се игнорира корпоративното подоходно облагане, не може да се извлече изгода за акционерите от смесеното финансиране и всяко съотношение между
дълг и собствен капитал е толкова добро за тях, както и всяко
друго. Аргументът им е, че, ако няма корпоративно подоходно облагане, възможните икономии от дълговото финансиране незабавно
се премахват от по-високата изискуема възвръщаемост от обикновените акции на корпорацията, съответстваща на по-големия инвестиционен риск за обикновените акционери при наличието на
задлъжнялост, вследствие на което стойността на корпорацията,
респективно благосъстоянието на нейните собственици (акционерите) остава непроменено. Или, според Модиляни и Милър в случая
без данъци собствениците на корпорацията – притежателите
на обикновените ù акции, нито печелят, нито губят от използването на дългово финансиране, т.е. от смесената капиталова
структура. Понеже при липса на корпоративно подоходно облагане
пазарната стойност на корпорацията остава непроменена при смесена капиталова структура, то средната претеглена цена на капитала на корпорацията също остава постоянна, без оглед на промените в съотношението между дългов и собствен капитал.
Модел на Модиляни и Милър с корпоративен данък
Продължавайки изследванията си върху корпоративната капиталова структура, през 1963 г. Модиляни и Милър приспособяват
модела си към влиянието на подоходните данъци8.
Така в крайна сметка те променят твърдението си за неутралността на капиталовата структура, стигайки до извода, че с нарастването на коефициента „дълг/капитал“:
– първо, расте и пазарната стойност на корпорацията; и
– второ, средната претеглена цена на капитала пада заради
икономията на данък върху печалбата от лихвените плащания по
дълга.
8

Адамов, В. Финанси на фирмата. Велико Търново: Абагар, 2006, с. 345.
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Нека приемем, че АД Х от разглеждания пример плаща 20 %
данък върху печалбата (корпоративен данък). В такъв случай, ако
дружеството се финансира само със собствен капитал, се получава
следното:
Печалба преди лихви и данъци
57 500 лв.
Лихви по облигации
0 лв.
Печалба преди данъците
57 500 лв.
Корпоративен данък (20 %)
11 500 лв.
Печалба за разпределение след данъка
46 000 лв.
При еднородна (безлостова) капиталова структура сумата, която ще отиде за заплащане на инвеститорите (в случая това са притежателите на обикновените акции на корпорацията), ще бъде:
Заплащане на инвеститорите
(7)
при капиталова структура
без ливъридж = БПЛ(1 – Дп),
където:
БПЛ – брутна печалба преди лихви и данъци;
Дп – размер (процент) на данъка върху печалбата, изразен като десетична дроб.
Понеже корпорацията се финансира само със собствен капитал (обикновени акции), изискуемата норма на възвръщаемост все
още е 10 %, а пазарната стойност на дружеството ще бъде равна на
настоящата стойност или теоретичната текуща цена на всички издадени от него акции:
(8)

CA =

БПЛ(1 − Дп) 46 000
=
= 460 000 лв.
rA
0,1

Ако вместо да финансира новия си инвестиционен проект с
емисия на обикновени акции дружеството емитира облигации за 230
000 лв. със 7 % годишна лихва, то лихвените разходи по дълга ще
възлязат на 16 100 лв. годишно. В такъв случай, ако допълнителното финансиране се осъществи с облигационен заем и се вземе
предвид данъчното признаване на целия лихвен разход, то печалбата ще бъде:
Печалба преди лихви и данъци
57 500 лв.
Лихви по облигации
16 100 лв.
Печалба преди данъците
41 400 лв.
Корпоративен данък (20 %)
8 282 лв.
Печалба за разпределение след данъка
33 120 лв.
В този случай (при смесена или лостова капиталова структура)
сумата, която ще отиде за заплащане на инвеститорите (притежателите на издадените от дружеството облигации и обикновени акции),
ще съдържа две съставки:
а) 33 120 лв. за изплащане на дивиденти на акционерите, което с формула се записва като (БПЛ – D.rD)(1 – Дп);
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б) 16 100 лв. за изплащане на лихви на облигационерите, записано с формула като D.rD.
Или заплащането на всички инвеститори при смесена капиталова структура (при наличието на ливъридж) се намира по следната
формула:
Заплащане на инвеститорите
(9)
при капиталова структура с ливъридж =
= (БПЛ – D.rD)(1 – Дп) + D.rD,
където:
БПЛ – брутна печалба преди лихви и данъци;
rD – норма на лихвата по издадените от корпорацията облигации, изразена като десетична дроб;
D – стойност на дълга (облигациите) на корпорацията;
Дп – размер (ставка) на данъка върху печалбата, заплащан от
корпорацията, (десетична дроб).
След преобразуване формула (9) добива следния вид:
Заплащане на инвеститорите
(10)
при капиталова структура с ливъридж =
= БПЛ(1 – Дп) + Дп(D.rD)
Пазарната стойност на корпорацията при смесена капиталова
структура (с ливъридж) е настоящата стойност на дясната страна на
уравнение (10).
Както се вижда, първият елемент от дясната страна на това
уравнение БПЛ(1 – Дп) всъщност е дадената по-горе формула (7),
по която се определя заплащането на инвеститорите при капиталова структура без ливъридж (при финансиране само със собствен
капитал – обикновени акции). Ето защо този елемент трябва да се
дисконтира с изискваната норма на възвръщаемост на собствения
капитал (обикновените акции) на дружеството rА.
Вторият елемент от дясната страна на уравнение (10) е сумата, която корпорацията икономисва като данък за печалбата, отиваща за изплащане на лихви по емитирания облигационен заем.
Икономията на данък върху печалбата вследствие на данъчното
признаване на лихвените разходи на практика се явява непряка
правителствена субсидия за корпорацията, финансираща се с дългов капитал. Приема се, че корпорацията непрекъснато има финансова задлъжнялост, т.е. смесена (лостова) капиталова структура, и
постоянно извършва фиксирани лихвени плащания. С други думи
приема се, че Дп (D.rD) e перпетуитет и настоящата му стойност или
теоретичната му текуща пазарна цена може да се намери чрез разделянето му на нормата на лихвата по дълга (облигациите) rD.
Или, пазарната стойност на корпорация със смесена капиталова структура (с ливъридж) може да се определи по формулата:
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(11)

C AD =

БПЛ(1 − Дп) Дп( D.rD )
+
.
rA
rD

Ако на мястото на БПЛ(1 – Дп)/rА във формула (11) се запише
неговото равно от формула (8), а именно СА – пазарната стойност
на корпорацията при финансиране само със собствен капитал
(обикновени акции), то равенство (11) приема вида:
(12)

C AD = C A +

Дп( D.rD )
.
rD

По такъв начин Модиляни и Милър обосновават следния извод: пазарната стойност на корпорация със смесена капиталова
структура (с ливъридж) се равнява на пазарната ù стойност без
ливъридж плюс настоящата стойност на икономията на данък
върху печалбата от данъчно признатите лихви по дългосрочната ù финансова задлъжнялост (облигациите).
След рационализиране равенство (12) може да се запише така:
(13)
СAD = СA + Дп.D
Ако заместим във формула (13) числовите значения от разглеждания по-горе пример, то пазарната стойност на АД Х при смесена капиталова структура (с ливъридж) е:
СAD = 460 000 + 0,2 . 230 000 = 460 000 + 46 000 = 506 000 лв.
Следователно в резултат на смесеното финансиране (използването на финансовия ливъридж) пазарната стойност на АД Х нараства от 460 000 лв. на 506 000 лв. Всъщност това е сборът от настоящата стойност или текущата пазарна цена на обикновените акции на дружеството, равняваща се на 460 000 лв., и настоящата
стойност или теоретичната текуща пазарна цена на икономията на
данък върху печалбата от лихвените плащания по емитирания облигационен заем, възлизаща на 46 000 лв.
[0,2(230 000 . 0,7)/0,07 = 0,2 . 16 100/0,07 = 3220/0,07 = 46 000 лв.].
Както знаем вече, пазарната стойност на корпорацията С се
равнява на сбора от пазарната стойност на собствения ù капитал –
издадените от нея обикновени акции А и пазарната стойност на
дългосрочния ù дълг, т.е. на издадените от нея облигации D, или:
(14)
С=А+D
В такъв случай пазарната стойност на издадените от дружеството акции А е разликата между пазарната му стойност С и пазарната стойност на неговите облигации D. Или:
(15)
А=С–D
За АД Х стойността на обикновените му акции при смесена капиталова структура с отчитане на влиянието на корпоративния данък ще бъде:
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А = 506 000 – 230 000 = 276 000 лв.
Впрочем стойността на обикновените акции на дружеството
може да се изчисли и като се използва изискуемата норма на възвръщаемост от собствения капитал rAD, изчислена по адаптираната
към плащането на корпоративен данък формула на Модиляни и Милър за цената на собствения капитал на корпорацията при смесена
(лостова) капиталова структура (вж. формула (6). Или:
(16)

rAD = rA + (rA − rD )(1 − Дп)

D.
A

Като заместим с данните от разглеждания пример във формула (16), получаваме следното:
rАD = 10 % + (10 % – 7 %)(1 – 0,2)

230 000
= 10 % + (2,4 %) 0,8333 =
276 000

10 % + 2 % = 12 %
Или излиза, че след въвеждането на дълга в капиталовата
структура и като се отчита плащането на корпоративен данък изискваната норма на възвръщаемост от собствения капитал (обикновените акции на дружеството) от 10 % се покачва на 12 %. В такъв
случай пазарната цена на всичките обикновени акции на дружеството ще бъде:

A=

(БПЛ − D.rD )(1 − Дп) 33 120
=
= 276 000 лв.
0,12
rAD

При това следва да се отбележи, че при равни други условия
колкото по-висок е размерът на корпоративния данък, толкова поголяма е изгодата от финансирането с емисия на дълг и обратното.
А сега нека да видим какво става със средната претеглена цена на капитала при смесена капиталова структура с отчитане на влиянието на корпоративния данък.
Ако дружеството се финансира само със собствен капитал,
цената на капитала (разходите по финансирането) се равняват на
изискуемата норма на възвръщаемост от обикновените му акции rА.
След включването на дълговия елемент в капиталовата структура
(допълнително финансиране с емисия на облигации) средната претеглена цена на капитала на дружеството СПЦК вече се определя
по формулата:
(17)

СПЦК = rA

A
D .
+ rD (1 − Дп)
D+ A
D+ A

Като заместим във формула (17) данните от разглеждания
числов пример, получаваме:
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276 000
230 000
+ 7%(1 − 0,2)
= (12%).0,545454 +
506 000
506 000
+ (5,6%).0,454545 = 6,54% + 2,54 = 9,08%.

СПЦК = 12%

Както се вижда, при смесена или лостова капиталова структура процентната величина на разходите за капитала (средната претеглена цена капитала или на финансирането) на АД Х е само 9,08
%, което е по-малко отколкото при еднородна (безлостова) капиталова структура (в нашия пример 10 %).
Влиянието на капиталовата структура върху пазарната
стойност и СПЦК на АД Х е показано в табл. 1.
Теорията на Модиляни и Милър за капиталовата структура с
отчитане на корпоративния данък е дадена на фиг. 4.
Както се вижда на фиг. 4, при наличие на корпоративен данък с
нарастване на коефициента „дълг/капитал“ от 0 до 1 или 100 % пазарната цена на акционерното дружество постоянно нараства и същевременно постоянно се намалява средната претеглена цена на капитала (на финансирането). Това означава, че смесената капиталова
структура носи изгоди за собствениците на дружеството (притежателите на обикновените му акции) – тяхното благосъстояние се повишава. Причината е третирането на лихвите като данъчно признат разход,
което на практика означава предоставяне на непряка държавна субсидия на дружеството за финансирането с дългов капитал.
Таблица 1
Влияние на капиталовата структура върху пазарната стойност
и СПЦК на АД Х
Показатели

Пазарна стойност на акциите
(лв.)
Пазарна стойност на облигациите (лв.)
Пазарна стойност на АД (лв.)
Изисквана възвръщаемост от
обикновените акции (%)
СПЦК (%)

Капиталова структура
Еднородна
Смесена
(обикновени (обикновени акции
акции)
и облигации)
460 000
276 000
0

230 000

460 000

506 000

10
10

12
9,08
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а) СПЦК на АД

б) Пазарна стойност на АД

Фиг. 4.
Модел на Модиляни и Милър с отчитане на влиянието
на корпоративния данък
Съвременната теория за капиталовата структура доказва убедително, че посредством промени в структурата на дългосрочния
капиталов ресурс може да се влияе върху цената на капитала и пазарната стойност на компанията. Тази теория е подкрепена и с необходимия за практическото ù приложение формулен инструментариум. Въпреки това тя не дава готов отговор на въпроса при каква
капиталова структура разходите по финансирането (цената на капитала) се минимизират и се максимизира пазарната стойност на компанията, респективно благосъстоянието на нейните акционери. И
това е съвсем нормално, защото да се очаква от теоретиците предписание относно някакво конкретно съотношение между дълг и собствен капитал, би противоречало на здравия разум. Установяването
на оптималното ниво на това съотношение е много трудна задача.
Въпреки това много компании в страните с развит пазар залагат определено целево ниво на съотношението „дълг/капитал“ и обвързват с него финансовите си решения.
Същественото в контекста на настоящото изложение е това,
че всяка компания би трябвало да изработи и да следва своя стратегия за финансиране, в която да посочи дали ще се стреми да поддържа някакво целево ниво на съотношението „дълг/капитал“ или
ще се придържа към някакъв друг принцип при вземането на финансови решения.
Във връзка с горното интересно е да се отбележи, че съществува алтернатива на теорията за капиталовата структура и това е
т.нар. теория за йерархичния ред на финансовите решения, раз-
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работена от С. Майерс9. Съгласно с тази теория компаниите използват първо вътрешногенерираните финансови източници за финансиране на своите инвестиционни програми, а ако възникне потребност от външно финансиране, то те ще изберат първо да поемат
дълг (да емитират облигации), вместо да увеличат собствения си
капитал чрез емисия на акции.
Тази теория почива на тезата за асиметричността на информацията, според която финансовите мениджъри винаги знаят повече
за състоянието на компанията от това, което показват финансовите
отчети, и не са склонни да прибягват до външно финансиране чрез
емисия на акции, когато намират, че те са недооценени, т.е. се търгуват под справедливата им цена. По тази логика те ще прибягнат до
емисия на акции само когато считат, че те са пазарно надценени,
или най-малкото когато преценяват, че акциите на компанията се
търгуват по справедливата им цена. Имайки предвид това, инвеститорите възприемат като лош за тях сигнал обявлението за предстояща нова емисия на акции на компанията, вследствие на което търсенето им се намалява и цената им пада. За да не се стигне до подценяване на акциите вследствие на информационния ефект, вместо
да си осигури външно финансиране с емисия на акции, по-добре е
компанията да предпочете привличането на дълг (издаване на облигации). Към емисия на акции ще се пристъпи само когато се прецени,
че компанията вече е изчерпала капацитета си за поемане на дълг и
е заплашена от възникването на финансови проблеми. При това
според теорията за йерархичния ред на финансовите решения не
трябва да се задава определено целево ниво на съотношението
„дълг/капитал“, което компанията трябва да преследва.

3. Поглед върху капиталово-структурната политика на
българските компании
При разработването на настоящия материал се опитахме да
потърсим отговор на въпроса каква е стратегията на финансиране
на публичните дружества в България и дали те преследват определено целево ниво на съотношението „дълг/капитал“.
За да получим известна представа за това каква е капиталовоструктурната политика на българските компании и дали те преследват някакво целево съотношение между дългосрочен дълг10 и
собствен капитал, използвахме данни за пет години назад от финансовите отчети на две дружества – „Софарма“ АД и „Петрол“ АД.
Резултатите от изчисленията са дадени в табл. 2.
9

Myers, S. The Capital Structure Puzle, Journal of Finance, July, 1984.
Общо за група І на Раздел В по пасива на счетоводния баланс.

10
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Таблица 2
Съотношение между дългосрочен дълг и собствен капитал11
„Петрол“ АД
„Софарма“ АД

2003 г.
0,47
0,29

2004 г.
0,41
0,28

2005 г.
0,45
0,37

2006 г.
1,13
0,20

2007 г.
1,04
0,29

Както се вижда от табл. 2 при двете дружества се очертават
различни тенденции. При „Софарма“ АД съотношението между дългосрочия дълг и собствения капитал през периода се е движeло в
определени граници – между 0,20 и 0,37. За разлика от това при
„Петрол“ АД се наблюдава рязко увеличаване на съотношението за
двете последни години. През 2006 г. дружеството е емитирало голям облигационен заем и дългосрочният му дълг е надхвърлил собствения му капитал, което е необичайно. Достъпната информация
обаче засега не е достатъчна, за да се направи някакъв извод за
влиянието на това особено обстоятелство върху финансовия растеж на компанията.
Само няколко дружества от използвана от нас представителна
извадка посочват в балансите си за 2007 г. задължения по облигационни заеми, при това не всяко от тези дружества има такива данни в балансите си за предходните години. Ето защо, за да се постигне все пак някаква сравнимост на данните, съпоставихме нарастването на собствения капитал с нарастването на общата сума на
нетекущите пасиви от група І и ІІ от Раздел В на баланса.
От обобщените данни може да се пресметне, че в края на
2007 г. собственият капитал на дружествата е нараснал с 43 % в
сравнение с края на 2006 г., докато нетекущите им пасиви са се
увеличили с около 19 %. Така общо за всичките дружества от извадката съотношението между дългосрочната задлъжнялост и собствения капитал от 0,32 за 2006 г. е спаднало на 0,26 за 2007 г.
Обяснението е, че през по-голямата част на 2007 г. ситуацията на
нашия фондов пазар е била благоприятна поради растящите цени
на книжата и много дружества са се възползвали от това, за да увеличат чрез нови емисии основния си капитал. Наред с това поради
възходящия тренд на пазара са били реализирани значителни премийни резерви от емисиите на акции, като увеличението на това перо по обобщените данни от балансите е около 2,5 пъти. Освен всичко това повечето компании са отчели и по-високи печалби, ръст на
приходите и ръст на продажбите за 2007 г. в сравнение с предходната 2006 г., регистрирали са също и значителен ръст на пазарната капитализация. Горните данни показват, че, общо взето, бъл11

По счетоводни стойности.
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гарските компании се стремят да си осигурят дългосрочно финансиране за сметка на собствени източници и да поемат колкото се може
по-малко дългосрочни задължения. Може да се каже, че твърде ограничено все още се прилага външното финансиране с емисията на
дълг, като се има предвид възможността то да се използва като
фактор на корпоративния растеж.
В заключение бихме искали да подчертаем, че споделяме
възгледа за влиянието на структурата на корпоративния капиталов ресурс върху пазарната стойност на компанията. Ето защо считаме, че ръководствата на нововъзникналите български
компании би следвало да използват това влияние, ако желаят да
постигнат максимална изгода за своите акционери – максимален
растеж на пазарната стойност на компанията. При това обаче
възприетата капиталово-структурна политика не бива да създава предпоставки за финансова нестабилност на компанията в
перспектива.
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ОТНОСНО НЯКОИ ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧНИ
АСПЕКТИ, СВЪРЗАНИ С ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА АНАЛИЗ
НА РЕНТАБИЛНОСТТА НА ПРЕДПРИЯТИЕТО
доц. д-р Катя Митева
Ефективността на стопанската дейност на предприятието и
икономическата целесъобразност на неговото функциониране са
пряко свързани с рентабилността му. Рентабилността характеризира ефективността на работата на предприятието като цяло и доходността на различните направления на неговата дейност (производствена, търговска, инвестиционна и т.н.).
Рентабилността за разлика от печалбата напълно отразява
окончателните резултати от стопанската дейност, тъй като е израз
на съотношението на резултата и наличните или използваните ресурси. Показателите за абсолютната сума на печалбата при анализа на резултата от дейността на предприятието не могат напълно да
характеризират добре или лошо е работело то, тъй като не е известен извършеният обем работи. Съотношението между печалбата и
обема на извършените работи, характеризиращо равнището на рентабилността, позволява да се оцени производствено-стопанската
дейност на предприятието за отчетната година, да се сравнят резултатите с предходните отчетни периоди, а също и да се определи
мястото на анализираното предприятие сред другите предприятия в
отрасъла.
Показателите за рентабилност се използват за оценка на
дейността на предприятието, а също и като инструмент на инвестиционната политика и ценообразуването. Рентабилността на предприятието се анализира чрез следните показатели:
1. Рентабилност на продукцията ( Pпр ). Този показател се определя като отношение между печалбата от продажбата на продукцията към пълната ù себестойност. Прилагането на показателя за
рентабилност e най-подходящо да става при вътрешностопански
аналитични изчисления, контрол върху доходността (нерентабилността) на отделните видове изделия, внедряване в производството
на нови видове продукция и изваждане от производство на неефективните изделия.
За определяне на рентабилността на продукцията ще използваме следната зависимост:
Рпр =
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където:

Пп – печалба от продажбата на продукция, работи и услуги, лв.;
Сп – пълна себестойност на реализираната продукция, лв.
Отчитайки, че печалбата е в зависимост както от себестойността на изделието, така и от нетната му продажна цена, рентабилността на продукцията би могла да бъде определена и като отношение на печалбата към стойността на реализираната продукция,
т.е. нетния приход от продажбите. Поради това следващият показател за рентабилност е „рентабилност на продажбите“.
2. Рентабилност на продажбите ( Рп ). Той може да се представи по следния начин:
Рп =

Пп
х 100 % ,
П

където:
П – приход от продажбата на продукция, работи и услуги.
Посочените коефициенти показват колко печалба се пада на
единица реализирана продукция. Ръстът на показателя се явява
доказателство или за повишаване на цената на продукцията при
постоянни разходи за производството на реализираната продукция,
или за намаляване на разходите за производството при постоянни
цени. Съответното намаляване на рентабилността на продажбите
свидетелства за нарастването на разходите за производство при
постоянни цени на продукцията или за понижаване на цената на реализираната продукция на дадено предприятие, т.е. за намаляване
на нейното търсене.
Следва да отбележим, че показателите за рентабилност на
продукцията и рентабилност на продажбите са взаимно свързани и
характеризират изменението на текущите разходи за производство
и реализация както на всички видове продукция, така и на конкретните ù видове. Във връзка с това считаме, че при изготвянето на
бизнес плана за асортимента на произведената продукция би
следвало да се отчете доколко рентабилността на отделните видове изделия ще повлияе на рентабилността на цялата продукция.
Поради това според нас е много важно да се формира структурата
на произведената продукция в зависимост от изменението на относителното тегло на изделията с по-голяма или по-малка рентабилност в сравнение с тези, които като цяло повишават ефективността
на производството и допринасят за получаването на допълнителни
възможности за увеличаване на печалбата.
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3. Показателят за рентабилност на собствения капитал
( Рск ) може да бъде определен по следната формула:
Рск =

Пч
х 100 % ,
Кс

където:
Пч – чиста печалба;
К с – средна величина на собствения капитал.
Този показател характеризира ефективността от използването
на собствения капитал и показва колко печалба се пада на единица
инвестиран собствен капитал на предприятието. Изменението в значението на коефициента на рентабилност на собствения капитал е
възможно да бъде породено например от натрупването или падането
на котировките на акциите на предприятието на борсата, като следва
да се отчете, че отчетната цена на акциите невинаги съответства на
тяхната пазарна цена. Поради това високото значение на коефициента на рентабилност на собствения капитал невинаги показва високото
„отдаване“ на инвестирания в предприятието капитал.
4. Рентабилност на основния капитал ( Рок ) на предприятието. Изчислява се по следния начин:
Рок =

Пп
х 100 % ,
Ко

където:
К о – величина на основния капитал.
Характерното за този коефициент е, че той показва ефективността от използването на основния капитал на предприятието, т.е.
ръстът на значението на коефициента свидетелства за увеличаването на ефективността от използването на имуществото на предприятието, и обратно. Намаляването на значението на рентабилността на основния капитал на предприятието може също така да
свидетелства за намаляване на търсенето на продукцията на предприятието за натрупване на активи.
Следва да поясним, че дадените показатели се изследват в
динамика и според тенденциите в тяхното изменение се съди за
ефективността на управлението на стопанската дейност.
Следвайки логическата последователност на изложеното дотук, стигаме до факторния анализ на рентабилността на продукцията. Той може да се представи на основата на следващите модели:
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Рс =

Пп РП − Срп
,
=
Срп
Срп

където:
Пп – печалба от продажбата на продукция, лв.;
РП – реализирана продукция (обем на продажбите), лв.;
Срп – пълна себестойност на реализираната продукция, лв.
За факторния анализ ще използваме метода на верижните
замествания. При този обем реализираната продукция ще бъде количествен показател, а нейната себестойност – качествен. Тогава
увеличението на рентабилността за отчетния период спрямо базисния може да се определи по следния начин:
ΔР =

1
1
0
0
П1п
Пп0 РП − Срп РП − Срп
−
=
−
=
0
0
С1рп Срп
С1рп
Срп

РП1 РП0 ⎛ РП1 РП1 ⎞ ⎛ РП1 РП0
− 0 =⎜ 1 − 0 ⎟+⎜ 0 − 0
⎜С
⎟ ⎜
С1рп Срп
⎝ рп Срп ⎠ ⎝ Срп Срп
= ΔР с С + ΔР рп С .
=

⎞
⎟⎟ =
⎠

Съставляващата ΔР с С характеризира влиянието на себестойността на реализираната продукция върху рентабилността на
продукцията, а съставляващата ΔР рп С – влиянието на изменението
на обема на реализацията.
Те се определят съответно, както следва:
ΔР с С =

РП1 РП1
− 0 ;
С1рп Срп

ΔР рп С =

РП1 РП0
− 0 .
0
Срп
Срп

Следва да отбележим, че, ако предприятието води отчитането
на себестойността и прихода по отделни видове продукция, то в
процеса на анализа е необходимо да се оцени влиянието на структурата на продадената продукция върху изменението на нейната
себестойност. Посоченото изследване по наше мнение е възможно
само по данни на оперативната отчетност, т.е. то да се изпълни в
процеса на вътрешнофирмения анализ.
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ИЗСЛЕДВАНЕ НА EBITDA ПОКАЗАТЕЛИТЕ
НА ТУРИСТИЧЕСКИТЕ ПУБЛИЧНИ КОМПАНИИ
гл. ас. Снежинка Стоянова
проф. дин Асен Конарев
На Българската фондова борса – София, се търгуват акциите
на 16 туристически публични дружества. Едни от тях са добре известни, а други по-малко известни на икономическата общност. Това
са „Албена“ АД, „Слънчев бряг“ АД, „Златни пясъци“ АД, „София хотел Балкан“ АД, „Грандхотел Варна“ АД, „Слънчев ден“ АД, „София
хотел Балкан“ АД, „Пампорово“ АД, „Рила–Боровец“ АД, „Интерхотел Велико Търново“ АД, „Верея-тур“ АД, „Велина“ АД, „Бялата лагуна“ АД, „Сердиком“ АД, „Елените“ АД, „Ловеч-турс“ АД и „Прайм
турист“ АД.
Независимо че на борсата присъстват по-голям брой компании от туризма в сравнение с други отрасли, само 6 % от оборота в
туризма за 2007 г. се падат на туристическите компании, листвани
на БФБ – София. В други наши изследвания прогнозираме, че броят
на туристическите публични дружества значително нараства през
следващите години.
EBITDA1 показателите са особена група финансовосчетоводни показатели, които дават много полезна информация за
вземането на инвестиционни решения. Затова се следят с голям
интерес както от трейдърите, така и от инвеститорите. От друга
страна те очертават важни равнища и тенденции на изследваните
компании.
В настоящия труд си поставяме цел да изследваме равнището
и тенденциите на посочената група показатели на туристическите
публични компании. Поради голямата динамика изследването ще
обхване последните три години (2006–2008 г.), като за последната
година ще използваме данните за първото полугодие. Групата ще
бъде представена от следните четири показателя:
1. EBITDA = Нетна печалба за периода + Разходи за лихви +
Разходи за данъци + Разходи за амортизации + Обезценка
на активи
2. Debt/EBITDA = Дълг/EBITDA
3. EBITDA/Interest expense rations = EBITDA/Разходи за лихви
4. EBITDA/Total income = EBITDA/Общо разходи
Нашите проучвания за равнището на показателите дадоха
възможност да съставим следната Таблица № 1.
1

EBITDA – earning, before interest, taxes, depreciation and amortization
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В изследването са включени седем основни представители на
туристическите компании. Данните показват, че EBITDA показателят
на лидера на туристическите публични компании „Албена“ АД нараства стабилно. Наред с това неговото равнище надвишава над 5
пъти равнището на следващата туристическа компания, която е
„Слънчев бряг“ АД. Положителна тенденция очертава равнището на
този показател и в още три туристически компании: „Грандхотел
Варна“ АД, „Св. Св. Константин и Елена“ АД и „София хотел Балкан“
АД. При две туристически компании показателят очертава колеблива тенденция, а при „Пампорово“ АД тенденцията е към намаление.
Таблица № 1
Динамика на EBITDA за периода 2006–2008 година (левове)
Публично дружество
1. „Албена“ АД
2. „Грандхотел Варна“ АД
3. „Златни пясъци“ АД
4. „Пампорово“ АД
5. „Св. Св. Константин и Елена“ АД
6. „Слънчев бряг“ АД
7. „София хотел Балкан“ АД

2006
31 746
101
9 570
7 188
3 844
2 685
1 617

Година
2007
39 754
4 105
771
3 572
4 375
10 722
3 031

2008∗
41 176
4 767
6 012
3 258
5 536
7 355
3 832

Като цяло изследваната група туристически компании очертават тенденция на нарастване на EBITDA, което може да се приеме
като общо нарастване на платежоспособността на тези дружества.
От друга страна „приносът“ на дружествата към икономиката може
да се приеме, че нараства.
Изследването на втория показател от групата даде възможност да съставим Таблица № 2.
Таблица № 2
Динамика на Debt/EBITDA за периода 2006–2008 година
Публично дружество
1. „Албена“ АД
2. „Грандхотел Варна“ АД
3. „Златни пясъци“ АД
4. „Пампорово“ АД
∗

2006
3,447
207,535
3,077
3,074

Година
2007
3,282
4,959
50,912
12,693

2008
4,575
4,666
7,613
13,464

Данните за 2008 г. се отнасят за първото шестмесечие на годината.
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5. „Св. Св. Константин и Елена“ АД
6. „Слънчев бряг“ АД
7. „София хотел Балкан“ АД

8,758
5,639
43,142

8,888
0,478
23,356

8,004
1,382
18,904

Както и в предшестващата таблица, данните за 2008 г. се отнасят за първото полугодие. Дългът, отнесен към EBITDA, очертава
разнопосочни тенденции при отделните компании. При „Албена“ АД
равнището му нараства слабо, но е сравнително ниско. Големите
колебания при „Грандхотел Варна“ АД се дължат на ниското равнище на EBITDA за 2006 г. Същата ситуация се наблюдава и при
„Златни пясъци“ АД за 2007 г. Неблагоприятна тенденция на нарастване на дълга се очертава в „Пампорово“ АД. Равнището на показателя се запазва сравнително високо и през трите години за „Св.
Св. Константин и Елена“ АД, което означава, че дългът расте при
нарастваща EBITDA. Подчертана тенденция към намаление се
очертава и при „София хотел Балкан“ АД. Макар и с колебания, положителна е тенденцията на намаление и при „Слънчев бряг“ АД.
Конкретният извод за изследвания показател е, че макар и
бавно, отношението Debt/EBITDA очертава положителна тенденция
на намаление.
Проведохме изследване и на третия показател от групата
EBITDA/Interest expense rations, на базата на което съставихме Таблица № 3.
Таблица № 3
Динамика на EBITDA/Interest expense ratios
за периода 2006–2008 година
Публично дружество
1. „Албена“ АД
2. „Грандхотел Варна“ АД
3. „Златни пясъци“ АД
4. „Пампорово“ АД
5. „Св. Св. Константин и Елена“ АД
6. „Слънчев бряг“ АД
7. „София хотел Балкан“ АД

2006
6,391
0,081
5,314
4,757
1,870
477,500
0,841

Година
2007
5,349
2,566
3,672
2,127
2,077
2,342
0,765

2008
4,840
2,340
5,006
1,180
2,035
1,607
0,880

При „Албена“ АД се очертава трайна тенденция на намаление
на третия показател от групата. Същата тенденция се проявява и
при още две туристически компании: „Пампорово“ АД и „Слънчев
бряг“ АД. При нарастващото равнище на EBITDA разходите за лихви
на посочените компании запазват своето равнище. При останалите
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четири туристически компании равнището на показателя се колебае, без да очертава определена тенденция.
Като цяло третият показател на групата туристически фирми
очертава слаба тенденция на намаление. При нарастващо равнище
на EBITDA това означава, че разходите за лихви нарастват, а оттук –
решенията на фирмите да работят с чужд капитал се увеличават.
Тази тенденция е положителна, когато ливъридж фактора на компаниите е по-голям от единица. При средна възвръщаемост на инвестициите в туризма около 12 % и среден лихвен процент по кредитите
на банковия пазар около 14 % ливъридж факторът средно за отрасъла е по-малък от единица. Всяка компания обаче има свои специфични показатели, които влияят върху инвестиционните ù решения.
Четвъртият показател от групата EBITDA/Total income измерва
отношението на EBITDA към общите приходи на туристическите
компании. Проучванията за равнището и динамиката на този показател ни дадоха възможност да съставим Таблица № 4.
Таблица № 4
Динамика на EBITDA/Total income за периода 2006–2008 година
Публично дружество
1. „Албена“ АД
2. „Грандхотел Варна“ АД
3. „Златни пясъци“ АД
4. „Пампорово“ АД
5. „Св. Св. Константин и Елена“ АД
6. „Слънчев бряг“ АД
7. „София хотел Балкан“ АД

2006
0,334
0,006
0,316
0,431
0,577
0,115
0,103

Година
2007
0,407
0,245
0,018
0,297
0,565
0,171
0,179

2008
0,408
0,274
0,133
0,287
0,588
0,139
0,228

Анализът на изменението на четвъртия показател от групата
разкрива разнопосочни тенденции. При три от дружествата показателят стабилно нараства, което може да се приеме като положителна тенденция. Това са „Албена“ АД, „Грандхотел Варна“ АД и „София хотел Балкан“ АД. Само при „Пампорово“ АД се е очертала
тенденция на намаление. При останалите три туристически дружества показателят се колебае.
Като извод можем да приемем, че доминира тенденцията на
увеличение на EBITDA/Total income, която е положителна тенденция,
увеличаваща възможностите за парични операции на дружествата.
Анализът на цялата група EBITDA показатели даде възможност да установим, че се очертават положителни тенденции в развитието на публичните туристически компании. Първият показател
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очертава подчертана тенденция на нарастване. Макар и с известни
колебания, при втория показател трендът е към понижение, което
също е положителна тенденция. Третият показател разкрива нарастващи амбиции на мениджърите на туристическите компании да работят с чужд капитал. Четвъртият показател също очертава положителна тенденция на нарастващи възможности на парични операции.
Всичко това води до общия извод, че инвестирането в туристическите публични компании е целесъобразно, перспективите за развитие на бизнеса на тези компании са оптимистични независимо от
кризата на финансовия пазар в света.
Необходимо е да се отбележи, че на българския капиталов
пазар настъпиха сериозни промени. От една страна, от средата на
м. юни 2008 г. бе внедрена новата търговска платформа Xetra на
Българската фондова борса. С това се повиши инвестиционният
интерес от чужбина към българските публични компании. От друга
страна, подмяната на един софтуер с друг и технологичното обновление на фондовата борса създадоха редица проблеми не само на
непрофесионалните инвеститори, но и на трейдърите професионалисти. Още в първите дни след въвеждането на Xetra се сключиха
сделки за акции на цена 0,01 лв./акция, които преди въвеждането на
новия софтуер се продаваха по цени над 12 лв./акция. Дори и брокерите не съобразиха, че условията за сделки по т.нар. „пазарни
цени“ рязко са се променили.
От трета страна, условията за търговия за някои туристически
компании значително се влошиха. Особено за онези от тях, които
попаднаха в сегмент В на Неофициалния пазар. Търговията с техните акции се осъществява на два аукциона, чиято продължителност за деня е общо 15 минути. Главно по тези причини обемът на
търговията с техните акции рязко спадна. Повечето от тях отговарят
на количествените изисквания да се търгуват на сегмент А на Неофициалния пазар, но, за да стане прехвърлянето, е необходимо да
сключат договор с маркетмейкър2. В България няма опит за работа
с маркетмейкъри, повечето от банките и инвестиционните посредници отказват тази услуга, а онези, които се съгласяват, предлагат невъзможни цени. Българската фондова борса трябва да промени правилата си, ако иска акциите на компаниите да се търгуват и
капиталовият пазар да се развива.
Независимо от възникналите проблеми Xetra създава нови големи възможности. Новата система дава възможност на потребителите на Xetra по целия свят за директен достъп до българския капиталов пазар. Българските борсови играчи пък ще могат да търгуват
с над 17 хиляди финансови инструмента, качени в системата.
2

Инвестиционен посредник или банка.
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Инвеститорите ще имат възможност да използват и въвеждат
различни видове поръчки като пазарни, лимитирани, пазарни към
лимитирани, стоппоръчки и поръчки тип „айсберг“. Новата за нашия
пазар поръчка „айсберг“ ще позволи на участниците в търговията да
въвеждат големи заявки в системата, без останалите играчи да виждат пълния им обем. Характерни за този вид поръчки са задължителният лимит и общият ù върхов обем. Наличието на стоппоръчките пък улеснява развитието на късите продажби и маржин сделките
на нашата фондова борса.

Литература
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www.bse-sofia.bg
www.csd-bg.bg
www.darikfinance.bg
www.fsc.bg
www.pari.bg
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УПРАВЛЕНСКИЯТ ПРОЦЕС И ЕКИПНАТА ДЕЙНОСТ
ПРИ УПРАВЛЕНСКОТО КОНСУЛТИРАНЕ В ТУРИЗМА
гл. ас. д-р Мариана Янева
Управленската практика в новата, динамично променяща се
среда предлага огромно разнообразие от технически, финансови,
организационни и човешки средства за постигане на поставените
пред организацията и управлението цели.
Постигането на стоящите пред организацията цели се извършва чрез разпределяне на задълженията между тях, като се започне от главните операции и общите задачи в дадено предприятие и
се стигне до определяне на индивидуалните задължения и личните
задачи. Този процес е подчинен на организационния процес.
Следващото звено в организацията са хората, които ще участват в
него със своята мотивация, възможности, компетенции, които ще
осъществят задачите и ще постигнат или не необходимите резултати и цели на организацията. Последните най-общо могат да се
формулират като две по-общи групи цели: икономически, изразяващи се в постигане на оптимална печалба чрез ефективно използване на материалните, финансовите, научните, технологическите,
трудовите и др. ресурси, и социални цели, изразяващи се в създаване на необходимото ниво на материалните и социалните условия
на подчинените и осигуряване на възможности на всеки индивид за
професионална и лична реализация.
За постигане на всички тези цели, т.е. за осъществяване на
успешен бизнес, е необходимо преди всичко добро управление,
осъществявано от способни ръководители, които трябва да осмислят организацията и целия процес на ръководство на фирмата, като
определят някои съществени и важни моменти.
Поддържането на коефициента на полезно действие е основно правило в консултантския бизнес. За този иначе специфичен
технически термин трябва по-често да се сещаме при изпълнение
на проектите във връзка с консултантската дейност. Защото е време
на оценки и определяне доколко е полезно и до какви положителни
резултати води консултирането в конкретната туристическа фирма.
А КПД-то, добило гражданственост извън рамките на точните науки,
тълкувано съвсем свободно, асоциира поне няколко неща: прагматизъм и дисциплина на мислене, контрол и полезност при изпълнение на проектите, ефективност на системата.
Тук са включени три основни момента:
1. Определяне на полезното време – платеното работно време.
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Доказано е, че повечето служители прахосват около 20 % от
работното си време. Това показват резултатите от изследване, направено от компания, занимаваща се с анализи на трудовия пазар, с
управлението на човешките ресурси и динамиката на заплатите. В
анкетата, направена по интернет, са участвали 2057 служещи. Шестдесет на сто от тях признали, че в работно време се занимават със
странични неща. Средно те губят за това 1,7 часа при стандартно
работно време от 8 часа и половина.
Ползването на интернет за лични цели оглавява списъка на
„неработното“ прекарване на времето в офиса. Това занимание е
предпочитано от 34 % от служителите. Други 20,3 % признали, че,
когато не са заети с работа, просто си приказват с колегите. Седемнадесет на сто пък се опитват да изкарат работното си време, като
се занимават с лични дела.
Отговаряйки на въпроса защо прахосват работното си време,
почти 18 % от анкетираните (и това е най-многобройната група) отговорили, че често им се случва на работа да им е скучно. При други
11,8 % надделява мнението, че се смятат за недооценени и недозаплатени, и това е основната причина за лентяйстването. 11,1 %
пък казали, че работата им не изисква особено напрежение и затова
могат да отделят време и за себе си.
„Въпреки че определен дял от „загубено“ време е заложен от
компаниите в структурата на заплатата, изследването показва, че,
ако се мотивира и заинтересува персоналът, от него може да се
очаква повече.“
Неработното време може да бъде използвано и разпределено
така, че служителите да вземат участие в следните дейности:
– Да съдействат при въвеждането на система за ефективно
управление на персонала;
– Да дадат съвет при купуването на технологичното оборудване, мебелите, инвентара, когато се касае за консултиране в тази насока и за подобряване на базата в момента;
– Да дадат компетентно мнение по въпроса за автоматизацията на отделните процеси в организацията;
– Да разработят система за привличане на клиенти;
– Да разработят план за стимулиране на продажбите, рекламни кампании и пр.
– Да помогнат за въвеждането на нови технологии за подобряване на работния процес;
– Да разработят уебстраница на организацията, за да се популяризира дейността на фирмата.
2. Планиране на времето, което не се плаща.
– Набавяне на достатъчно информация и материали във връзка с възможни негативни явления и кризи в управлението и мениджмънта;
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– Преработване на старите проекти и добавяне на нови аспекти и разработки по вече разглеждани проблеми;
– Търсене на нови източници на финансови средства и нови
начини на финансиране при изгодни условия;
– Запознаване с проекти и разработки на други консултантски
фирми с цел неповтаряне на грешки и ползване на добре действащи механизми;
– Обучение и посещаване на семинари и други прояви във
връзка с подобряване на квалификацията и обогатяване на опита и
знанията с новите неща в областта на консултирането.
3. Контрол на паричната наличност. Той се осъществява главно в две насоки – контрол на незавършените работи и контрол на
дебитните задължения.
Първата стъпка е да се дефинират наново задачите на счетоводния отдел, след това да се преструктурира счетоводният процес.
Да се намерят подходящите хора. Като минимум управителят трябва да изисква от счетоводството да изпълнява гладко следните три
задачи:
– техническа обработка и съхранение на данните;
– удовлетворяване на изискванията на държавата;
– контрол, следене и навременно осигуряване на свободни
средства – каса и банка.
Първите две задачи са доста ясни. Третата изисква както детайлно познаване на ежедневната дейност на фирмата, така и добро познаване на счетоводните правила. Следващата, четвърта, задача, която трябва да поеме този отдел, е така нареченото „управленско счетоводство“. Много фирми умеят да проследяват източниците на своите приходи, но често разходите се зачисляват в стандартния сметкоплан по начин, който не позволява да се анализира
точно с коя дейност или продукт са свързани. За да се върши тази
работа, е нужно да се преразгледа първата задача на счетоводството, защото там се организира въвеждането на първичната информация. Също така финансовият отдел трябва да владее техниките за разпределяне на общите разходи и да познава добре процесите в бизнеса.
Като пета задача финансовият отдел трябва да умее да дава
числовите аргументи при вземане на управленските решения. Последната задача, която трябва да върши един финансов отдел, е,
след като установи нуждата от допълнително финансиране, да знае
източниците и начините за неговото намиране.
Една част от производствените разходи са пряко свързани с
продадените услуги като вложени усилия и консултантски часове, а
други – наем, ток, вода, телефон, амортизация, заплата на секретарката – са постоянни периодични разходи, които не са пряко свързани с оборота. Първите се наричат променливи разходи, а вторите
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– фиксирани. Всяко дружество трябва да покрива от приходите от
продажбите на услугите си както променливите, така и всички фиксирани разходи.
За съжаление, практически не съществува толкова прост бизнес.
Вярно е, че трябва да се имат предвид пазарните ценови равнища на предлаганите продукти, но това не означава, че не трябва
да се знае колко струват на фирмата. За добро планиране на годишните разходи е необходимо да се спазват някои основни изисквания,
свързани с разходите и с постигането на оптимални резултати.
Годишният доход на фирмата се изменя при различни ставки
на хонорара на базата на общите годишни постоянни разходи. Равновесната точка за фирмата, в която доходите са равни на разходите, се постига при определена дневна ставка на хонорара. Затова тя
трябва да не е по-малка от тази стойност.
Самото планиране и бюджетиране в консултантската фирма
са свързани със следните основни показатели:
• показват рентабилността на всяка от услугите, т.е. къде е
по-добре да се вложат парите – по-печелившата дейност;
• предпазват фирмата от дотиране на губещи проекти, което
бърка директно в джоба;
• показват минималната цена, на която може да се продава,
за да бъде бизнесът печеливш;
• количествено изражение са на ефективността спрямо тази
на конкуренцията и дават много добра база за оптимизиране на
разходите.
Въз основа на планираните годишни разходи се планира и печалбата на консултантската фирма. Първото правило е да се поддържа коефициентът на полезно действие. Консултантите печелят,
продавайки своето време.
Ако се проучи и осмисли творчески опитът на водещите американски фирми в управлението, ще се открият точно тези моменти,
които са приложени в конкретни ситуации с цел решаване на един
или друг проблем на фирменото управление.
Определено място в системата на японския тип управление на
персонала имат и неформалните групи на работните места. Със
средствата на неформалното общуване мениджърите създават подходяща атмосфера, която да улесни вътрешногруповите комуникации, да създаде доверие и взаимно уважение, да формира лоялност
към фирмата и да неутрализира възможните конфликти в групата.
На подобни тенденции в работата по управление на персонала залагат и много известни американски фирми като „Ай Би Ем“, „Хюлет
Пакард“ и др. Разбира се с човешкия фактор трябва да се борави
много внимателно, защото тук са възможни и отрицателни резултати и тенденции, но като цяло се налага изводът, че по-малките групи
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от хора са пътят за постигане на по-голяма гъвкавост и мобилност
на организационната структура, за намаляване на бюрократичните
нива, условие за разкриване на възможностите на човешкия фактор
и за просперитет на фирмата.
В България управленското консултиране намира своето място
през последните години на двадесети век. Различни фирми търсят
място на пазара на консултантските услуги. Други фирми пък се
нуждаят от техните услуги.
Въз основа на вече изложената теза по отношение на управленското консултиране може да се изгради модел за консултиране
въз основа на дейността и проблемите в хипотетична туристическа
фирма.
Дейността ù основно се свежда до предлагане на комплексни туристически услуги – продажба на групови пътувания, продажба на самолетни и автобусни билети, ваканционни туристически
услуги, настаняване на територията на града и околностите, продажба на уикенд и празнични туристически пакети и др. Фирмата
иска да постигне по-добро позициониране и заемане на незаетите
пазарни ниши, както и популяризиране на дейността и услугите, и
основно да се наблегне на екипната дейност и проблемите с подбора на персонал. Необходимо е да се създаде проект за реализиране
на по-добри резултати от дейността, увеличаване на печалбата, управление на резервациите, продажбите и комуникация директно с
хотелите, с които работи фирмата, чрез различни интернет портали
и други възможни високотехнологични системи. Създаване на възможности за излизане извън страната и реклама на дейността в
други страни. Създаване на екип от специалисти, способни да управляват дейностите по възможно най-добрия начин.
В туристическото предприятие се извършват трудови
дейности, състоящи се от отделни функции, което определя екипната организация в предприятието. Консултантите могат да работят в
няколко насоки за подобряване на резултатите от дейността. Функциите на служителите на туристическото предприятие могат да бъдат дефинирани по следния начин:
¾ Посрещане на туристи;
¾ Настаняване на туристите в средствата за подслон;
¾ Организиране на изхранването на туристите;
¾ Придружаване на туристи по маршрут;
¾ Придружаване на туристи при стационарен режим;
¾ Придружаване на туристи при специализирани програми;
¾ Придружаване при обиколка на град;
¾ Провеждане на екскурзоводска беседа;
¾ Провеждане на екскурзии с български и чуждестранни туристи в чужбина;
¾ Оформяне на разплащателни документи;
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¾ Изготвяне на финансов отчет – рекапитулация.
От всичко това следва, че екипите от служители в изследваното предприятие трябва да притежават определени компетенции.
Служителите трябва да имат следните знания:
а) нормативните актове и вътрешните инструкции, свързани с
влизането, пребиваването и напускането на страната на чужди туристи;
б) реда и изискванията за извършване на настаняване и организация на храненето в туристическите обекти;
в) нормативните изисквания за митническия и граничния контрол и валутния режим;
г) компютърните и други автоматизирани системи за извършване на туроператорска дейност.
При назначаването във фирмата служителите трябва да отговарят на следните минимални изисквания:
Образование: висше по туризъм, с образователно-квалификационна степен „специалист по съответната дейност“.
Друга квалификация: работа с компютър и много добро владеене на английски език и още на един чужд език.
Професионален опит: над 1 година трудов стаж по специалността, а при липса на такъв – трудов договор със срок за изпитване.
Разнообразието на предлаганите туристически услуги определя и видовете услуги, които се предлагат на туристите от изследваната фирма.
Като цяло туристическата услуга е свързана както с времето,
определено за прекарване в даден обект, така и с видовете туристически ресурси, които се намират във или около дадения обект. В
този смисъл видовете дейности, които се извършват от екипите на
служителите на изследваната агенция, могат да се разгледат чрез
спецификация на отделните членове на дадения екип:
Представители. Основна задача на представителя е да осъществява контрол върху изпълнението на договорните задължения.
Представителите имат две функции:
¾ покровителство на туристите пред всички местни институции;
¾ организация на престоя им, известно още като „интензивиране на престоя“.
Предлагането на малък брой услуги, включени в комплексния
туристически продукт и предплащани в постоянното местожителство, може да се дължи на различни причини. При нашия туризъм те
са ясно проявени: привличането на туристи е чрез ниските паушални цени и слаборазвитата дейност за икономизиране на свободното
време. Това, че туроператорите включват в своя продукт само по
една екскурзия, дава известна свобода на туристите, но изисква повече работа по предлагането на място.
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Основателен ще бъде въпросът защо точно представителят
поема тази грижа. Отговор може да се търси в различни посоки.
Най-обоснован е мотивът на туроператорите да запазят за себе си
колкото е възможно по-голямо поле в туристическото обслужване,
тоест да организират детайлно свободното време на туриста, като
включат максимален брой атракции, предлагани от собственото им
предприятие. Тази тенденция е особено подчертана при развитието
на селския и алтернативния туризъм.
След като представителят посрещне гостите, той ги предава
на екскурзовода.
Местни екскурзоводи. Основната им характеристика е в
придружаване на туристите. Те също така са задължени да дават
информация в границите на определено туристическо място или
район. Тяхната връзка с туристите започва от транспортния възел,
от хотела, от офиса на местния пътнически агент или направо пред
туристическия обект. Когато обслужват група, техните функции допълват тези на водача. Осигуряват услуги и на индивидуални туристи. Най-често срещаните услуги на местни екскурзоводи са обиколките на населените места, известни у нас като „панорамни“, обиколка на резервати и други природни, културни и исторически забележителности. Тясната специализация им дава възможност да акумулират по-задълбочени познания в конкретна област.
Национални екскурзоводи. Специализирането на екскурзоводите на национално равнище, т.е. национални екскурзоводи, означава преди всичко по-висок статут спрямо местните, получен от
по-високото образование, даване на лиценз от централен държавен
орган. У нас е характерно предлагането на морски и планински ваканции, а обиколното пътуване има подчинено значение. Техните
услуги се предлагат само на високоплатежоспособни туристи: хобитуризъм, специализирани групи или индивидуални туристи с изразени познавателни интереси към страната.
Всички видове екскурзоводи показват съществени различия
във функциите си, като обаче имат обща цел – организация на свободното време на потребителя на туристически услуги, които предлага агенцията. Предлаганото диференциране в организацията на
фирмата не само повишава качеството на туристическия продукт,
но и издига репутацията на квалификацията на екскурзоводите в
единния процес на туристическото обслужване.
Впоследствие екскурзоводите отново предават туристите на
представителите, които организират изпращането на туристите.
При изграждане на екип в конкретна фирма основната идея е
създаване на зрелост в екипа, като това е величина, чиито основни
измерения са две:
1. Отношенията в екипа и начинът, по който участниците в екипа се свързват помежду си;
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2. Отношението на участниците в екипа към екипната задача и
прогресът на нейното изпълнение.
Ето как консултантите биха могли да представят петте етапа в
развитието на екипността във фирмата:
Етап „Формиране“
В този етап участниците в екипа биват за първи път представяни един на друг. Те узнават каква ще бъде тяхната цел и какво
очаква от тях организацията. Недоверието помежду им е високо
най-вече защото участниците не познават ролите и възможностите
на своите колеги, както и не са сигурни какво точно се иска от тях и
защо са събрани да работят заедно.
Характерни за този първи етап от екипното развитие са
следните поведения: оживление от предстоящата работа, интуитивна привързаност към екипа, противоречиви нагласи към общата работа, която ги очаква.
Практиката в предприятието показва, че най-често задаваните
въпроси по време на този етап са: Каква е задачата, която трябва
да се изпълни?, Какви са очакванията от всеки един?, Какво трябва
да се направи?. Отговорите на тези въпроси дава назначеният ръководител на екипа. От него се очаква да стимулира съпричастието,
да изясни нормите на екипна работа и механизма на вземане на
екипните решения.
Етап „Преодоляване на сблъсъците“
На този етап всеки участник има някакви идеи, мнения, гледни
точки за най-подходящите начини за изпълнение на поставената
цел. Всеки търси да се изяви и да се покаже в ролята, която счита,
че му е присъща. Различията във възприятията за целта и само
възприятията провокират сблъсъци. Най-често това се дължи на
неумението на екипа да взема решения и да разрешава проблем.
Характерни за този етап са следните поведения: съпротива на
екипната задача (в т.ч. и на целта), критика и опровергаване на чуждите идеи, резки колебания в ентусиазма, съревнование на идеи
вместо договаряне на идеи, ревност, напрежение.
На този етап екипът изразходва енергията си в по-голяма степен за разрешаване на емоционални проблеми вместо за работа по
постигане на целта. Генерира се известна враждебност особено ако
различията в личните цели на всеки са значителни. Ключов механизъм в ръководството на екипа е управлението на конфликтите. Това, което екипът очаква от своя ръководител, е да разяснява
ролите на участниците, кой с какво е полезен и да ги насочва непрекъснато към целта чрез ефективни комуникации за намиране на
най-подходящото решение на възможните проблеми.
Етап „Нормиране“
Постепенно членовете на екипа развиват начини за съвместна
работа чрез установяване на по-близки работни отношения. На този
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етап се осъзнават правилата за работа (нормите), уточнява се кой
какво ще прави, как ще го прави, защо, с кого и т.н. Това са работните правила и норми на поведение.
Характерни за този етап са следните поведения: конструктивна критика, приемане на чужди мнения (вместо отхвърляне), дружелюбна атмосфера, осъзнаване на собствената идентичност на екип,
който има специална цел и мисия за организацията, поддържане на
нормите. Усилията на екипа на този етап са насочени към изпълнението на целта.
Етап „Изпълнение“
Екипът е навлязъл в своя зрял стадий, който е особено важен
за производителността и ефективността му. Комуникациите, интеракциите и координацията стимулират производителността и ефективността.
Характерни за този етап са следните поведения: пълно разбиране за важността на екипната цел; съпричастие към екипните норми; способност да се предотвратяват недоразумения и нарушения
на нормите; силна привързаност към екипа и общата цел.
Екипът на този етап е напълно зрял да работи ефективно.
Така описаните етапи при развитието на трудовия климат във
фирмата обаче се улесняват при редовно провеждани мероприятия
по тиймбилдинг и групово-динамичен психотренинг. Фирмата използва външни посредници при установяване на необходимост от подобни мероприятия. Предприятието организира и различни прояви
под формата на корпоративни уикенди, чествания на празници и пр.
Могат да бъдат направени следните изводи в изследваното
предприятие чрез самата специфика на туристическата дейност
посредством екипната работа: Това предполага формирането на
ефективни екипи още при набирането на служителите. Последващото развитие на екипите се осъществява на базата на определени
правила, обучение на персонала и различни мероприятия за повишаване на екипността сред служителите.
Основните цели, които трябва да постигне екипът от консултанти, могат да бъдат следните:
1) осъществяване на максимален обем продажби на продукция за обект и сезон;
2) завладяване на пазарен дял за определен продукт, обект
или сезон;
3) извличане на определен размер печалба;
4) постигане на определен размер рентабилност на продажбите;
5) възстановяване на средствата за инвестиции за създаване
на нов продукт или обект в определен срок;
6) подобряване на обслужването във всички сфери от
дейността на фирмата.
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За да бъде успешна работата, взаимоотношенията с клиентите трябва да са нещо повече от просто делови отношения. Необходимо е да се положат усилия да се изградят взаимоотношения на
равнопоставени партньори, основани на взаимно уважение. Само
тогава ще са постигнати в максимална степен целите и удовлетвореността на клиентите.
Следващата стъпка е преминаване към сключване на договор,
в който са изброени и описани всичките задължения на консултанта.
Тъй като глобалната конкуренция нараства, важно е успешните компании да имат екип от мениджъри с глобална перспектива.
Компаниите трябва да идентифицират мениджъри с глобален потенциал и да им предоставят възможности за различно обучение и
развитие, като например някои от тях да имат международно назначение, да работят по международни проекти и екипи. Обучение, за
което другите страни и култури допринасят, правят мениджърите поангажирани с различни проблеми.
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ВИНЕНИЯТ ТУРИЗЪМ – СЪВРЕМЕННИ ПРЕДСТАВИ,
ХАРАКТЕРИСТИКА И ОСОБЕНОСТИ
проф. дтн Стамен Стамов
гл. ас. д-р Кремена Никовска
Интересът към винения туризъм непрекъснато расте. Често определенията за него, характеристиките и особеностите се дискутират.
Виненият туризъм представлява ценен обект за изследване, както от
учените в туризма, така и от практиците. Причината е, че много региони в света с растящо производство на вино се развиват значително
и в областта на винения туризъм (Macionis и Cambourne, 1998).
През последните няколко години изследванията в областта на
винения туризъм са по-целенасочени, по-специализирани, съчетавайки различни начини и подходи. Използват се методи за изследване на понятия и състояния, но се правят и по-обширни и изчерпателни проучвания на феномена „винен туризъм“. Освен описателните проучвания на различни събития и състояния във винения
туризъм, се препоръчва да се разглеждат още: връзката между винения туризъм и устойчивото регионално развитие; законовите и
нормативните уредби; планирането; маркетингът; профилът на „винения турист“, неговото поведение и преживяване.
Изследванията в областта на винения туризъм са все още недостатъчно развити, въпреки че от средата на 90-те години на ХХ
век се наблюдава засилен интерес в тази посока. Първата конференция за винен туризъм е проведена през 1998 г. в Австралия. Това е първият форум, на който изследователи от обществения и частния сектор представят своите научни разработки. В конференцията
са включени представители на винената и туристическата индустрия с цел насочване на изследванията във винения туризъм. По този начин повечето от проучванията са с практическа насоченост и
помагат за оформяне на структурата на концепцията за винен туризъм, за определяне на „винените туристи“ и дестинациите за тази
алтернативна форма на туризъм. Докладванията на тази конференция показват опитите да се оформят насоките в научноизследователската работа за винения туризъм; предлага се подход, при който
производството на вино и туризмът са поставени на противоположни страни в стопанската сфера, с много различни икономически условия, приложими за винарската и туристическата индустрия. В така
поставената рамка ключовите въпроси, които стоят пред всички
производители на вино и винарски региони, желаещи да развиват
винен туризъм, са поставени по един по-прагматичен и стратегически начин (Carlsen, 2004).
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През последното десетилетие на ХХ в. се засилват проучванията относно винения туризъм. Понастоящем съществува широк
кръг от познания за пазарите на винения туризъм и неговите продукти. Повечето от тези изследвания са описателни по своята същност, други са построени в резултат на различни източници от данни, правени са и изследвания на събития и случки.
Интересът към винения туризъм расте непрекъснато в различни региони на света и причините за това са разнообразни. Основна
причина за непрекъснато растящия интерес е създаването на национални или регионални стратегии за стимулиране и подобряване на
винения туризъм с цел повишаване на икономическата възвръщаемост, която той осигурява. Причини за повишения интерес към винения туризъм са и променящите се социални ценности и интереси.
Цел на настоящата работа е да се изложат съвременните определения, представи и разбирания за винения туризъм от страна
на специалистите и от гледна точка на потребителите на тази алтернативна форма на туризъм.
КАКВО Е ТОВА ВИНЕН ТУРИЗЪМ?
Дефиниране на винения туризъм. Няма една общоприета
дефиниция за винения туризъм. В повечето определения стои интересът към виното и всичко, свързано с него. Редица автори определят винения туризъм като новопоявила се форма на алтернативния
туризъм, която покрива и винарската, и туристическата индустрия.
Той е познат и като част от агротуризма, селския туризъм, индустриалния туризъм и хоби-туризма (Yuan et al., 2005).
Виненият туризъм се дефинира още като „посещение на лозови масиви, винарни, винени фестивали и винени празници, на които се дегустира вино и/или опознаването на особеностите на
винения регион са основен мотив за посетителите“ (Hall et al.,
2000). Тази пазарно ориентирана дефиниция е основа на редица
консуматорски проучвания, свързани с винени туристи и посетители
на винени фестивали.
Ползата от винения туризъм е далеч по-широкообхватна от
придобивките за една конкретна винарска изба – интерес имат регионалната икономика и градските области, от които са преобладаващата част винени туристи. Виното, храната, туризмът и изкуството са основните елементи на продукта на винения туризъм, които
осигуряват стила на живот, желан и търсен от туристите. Този подход, основан на туристическия продукт, се илюстрира и от дадената
от Федерацията на винопроизводителите на Австралия дефиниция,
в която виненият туризъм е: „посещение на винарни и винени региони, за да се изпитат уникалните качества на съвременния начин
на живот на австралийците, свързан с удоволствието от вино141
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то, храната, пейзажа и културните дейности“ (Национална стратегия за развитие на винен туризъм, 1998). Дефиницията произлиза
от многобройните изследвания, проведени по отношение на туристическия продукт и местата, в които се развива винен туризъм
(Carlsen и Charters, 2006).
Друга дефиниция е дадена от Johnson (1998), който определя
винения туризъм като „посещение на лозови масиви, винарски изби,
винени фестивали и празници с цел почивка и забавление“. Според
някои автори това е ограничено понятие за винения туризъм и предлагат в него да се включи още: хранене на открито; участие в културни
и исторически атракции; разнообразни регионални особености – регионална кухня, архитектура, културно наследство, живописни пейзажи.
Други автори определят винения туризъм като част от туризма,
чиято цел е да включва дегустация, консумация или покупка на вино,
често на мястото на неговото производство или в близост до него.
Според тях виненият туризъм включва и посещение на винарски изби, лозови масиви и ресторанти с качествени вина, както и организирани винени турове, винени фестивали или други специални събития.
Решението за практикуване на винен туризъм се основава на
забавление, весело настроение, фантазия, предизвикателство, а не
толкова на практичната основа „проблем–решение“.
Независимо от дискусиите виненият туризъм вече се е наложил като самостоятелен вид специализиран туризъм. Имайки предвид характерните особености на туристическия продукт, мотивите за
практикуването му и вече наложилата се практика, предлагаме
следното определение: Виненият туризъм е вид специализиран
туризъм, при който на туриста се предоставя възможност: (а)
да се запознае с лозя и лозарски практики (зарязване, гроздобер)
от даден регион; с историята, традициите и винопроизводството на винарски къщи (изби); с различни вина и др. високоалкохолни
напитки чрез дегустации; (б) да участва в празници, ритуални
практики и фестивали, свързани с виното и съчетани с богат
фолклор и анимации (Ст. Стамов, 2007). Изхождайки от това определение, формулираме компонентите на туристическия продукт:
– Посещение на винарски изби (участие в технологични операции);
– Дегустации на вина;
– Регионална (специална за вината) кухня;
– Посещения на лозя;
– Фолклорни и др. програми, музей на виното;
– Фестивали и празници на виното.
Характерни особености. Виненият туризъм се практикува
самостоятелно – от хора, които се интересуват от всичко за виното
или са любители на вината. Той може да бъде част от други видове
туризъм – селски, агротуризъм, кулинарен туризъм, или да ползва
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елементи от техния туристически продукт. Виненият туризъм може
да се съчетае с различни прояви, свързани с виното – празници, панаири, винарии, винени фестивали и др., както и с празници, обичаи
и ритуали, свързани с бита на местните хора.
От селския туризъм се ползват: (а) различни селскостопански практики, свързани с „виненото“ земеделие – обработка на лозята, зарязване, гроздобер; (б) технологичните практики, свързани с
домашното винопроизводство – обработка на гроздето, смачкване
на зърната, ферментация, претакане и др.; (в) консумиране на домашното вино в специфичната атмосфера на селската къща, с типични за региона и виното национални ястия и в непринудената компания на стопаните.
От кулинарния туризъм се ползва изкуството да се съчетават вината с храните – да се познава кои храни с кои вина се съчетават и кои храни не трябва да се предлагат с вина; последователността при поднасяне на вината към храната и други изисквания на
винения етикет в тази посока.
От етнографския туризъм се ползват: (а) елементи от национални традиции, бит, обичаи, свързани с виното, празници и ритуали; (б) различни средства, използвани в миналото за гроздобер и
приготвяне на виното, – кошове, каруци, преси, бъчви, линове, бадеми, различни съдове и инвентар; (в) експонати от музейни сбирки
във винарски къщи или винени музеи.
Ползват се и някои елементи от българския фолклор, което
показва връзката с т.нар. фолклорен туризъм.
Поради характера на ползваните туристически услуги виненият туризъм има взаимовръзка с други алтернативни форми:
(а) Познавателен туризъм (получават се познания относно
историята на виното и винените традиции, основни моменти от технологията, познания за различните видове и асортименти вина, за
влиянието на виното или негови съставки върху здравето и т.н.);
(б) Развлекателен туризъм (атрактивността и положителните
емоции имат подчертано развлекателен характер);
(в) Хоби-туризъм (за значителна част от туристите виното е
основен мотив за практикуване на този туризъм, то е своеобразно
хоби – те силно се интересуват от всичко, свързано с виното).
Характерна черта на винения туризъм е неговата сезонност и
добре изразени регионални особености. Този вид туризъм е силно
зависим от сезона на гроздобера и правенето на виното. Земеделските и технологичните практики, свързани с тях, са в основата на
туристическия продукт, поради което тази алтернативна форма на
туризъм се характеризира с определена сезонност. Тогава са найинтензивните и натоварени винени турове, защото това е времето,
когато може да се научи най-много за виното.
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Друга особеност на винения туризъм е също, че може да използва пазарната ниша на традиционните видове туризъм, предимно на ваканционния. Тъй като е с по-голяма продължителност на
пребиваването, той позволява да се организират винени турове
(най-често едно- или двудневни) за ползващи ваканцията си туристи
(у нас това вече често се практикува от туроператори при ваканционния морски туризъм).
ПОТРЕБИТЕЛЯТ НА ВИНЕНИЯ ТУРИЗЪМ
Виненият туризъм от гледна точка на потребителя. Бързото развитие на винения туризъм налага по-задълбочено изучаване
на потребителите, които посещават винарските региони, и на факторите, които засилват техните преживявания. Много често причина
за посещаване на винарски региони са типичните „винени сортове
грозде“ или „характеристиките на региона с винените сортове грозде“ (Hall et al., 2000). Тези области се характеризират с три основни
елемента: наличие на лозови масиви; дейности, свързани с производството на вино; винарски изби, в които се произвежда и съхранява вино (Telfer, 2000).
Характеристиките на винарския регион като пейзаж, природа,
открити площи също са фактор, подтикващ към посещение на региона (Getz, 1998). Предизвикателство за винарските региони е да се
осигури цялостно, пълно преживяване за туристите, а не само посещение на винарски изби (Beames, 2003). Всичко това е предпоставка за по-задълбоченото изучаване на консуматорите.
При дефиниране на винения туризъм в по-широк аспект
Charters и Ali-Knight (2002) посочват негови характеристики: „житейски опит, търсене и предлагане, образователен елемент,
връзка с изкуството, виното и храната, допълване на представата за туристическата дестинация, възможност на маркетинга за подобряване на икономическата, социалната и културната
стойност на региона“.
O’Neill и Charters (2000) разглеждат качественото обслужване
във винарските изби като друг важен фактор на винения туризъм и
отбелязват, че той може да бъде „от жизнено значение, за да се
извърши покупка“. Въпреки повишаващия се интерес в областта на
винения и кулинарния туризъм съществуват относително ограничени изследвания върху консуматорското възприемане и мотивации.
Много автори акцентуват върху общото преживяване на туристите като основен фактор при винения туризъм. От проведено
изследване в Австралия с хора (от 18 до 65 г.), които посещават винарски региони и определят себе си като „любители на вино и храна“, с цел да се определи какво допринася за формиране на цялостното преживяване от посещението (Roberts и Sparks, 2006), както и
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от други проучвания и наши наблюдения могат да се обобщят факторите, които подобряват стойността на винения туризъм:
Автентичност на преживяването. В разбирането за автентичност се включват разнообразните възможности на местоположението, при което винарската изба е „в центъра на неизвестното“, или характерни събития като музикални фестивали, земеделски
панаири и др. под., провеждани извън винарската изба. Автентичността може да включва и по-малки детайли във винарската изба, и
разговора с домакина. Посетителите искат тяхното преживяване да
бъде „реално“ и уникално за тях.
Храната трябва да се приготвя по типични за региона рецепти и
технологии особено когато това са ястия, предлагани в ресторант. Друг
аспект, допринасящ за автентичността на региона, е възможността да
се поръчват вина от бутикови винарни, които не могат да бъдат купени
никъде другаде. Това се отразява на местното производство.
Цена. Друга важна тема, която е част от възможността за подобряване на общото преживяване, е цената и стойността на разходите. Цената обаче не означава, че хората искат евтини продукти;
по-скоро създава чувството, че те са получили преживяване за парите, които са похарчили. Много посетители очакват да дегустират
вино и това се приема като „част от духа“ на посещението на винарска изба. Цената се възприема като по-приемлива, ако се предлагат
и някои допълнения екстри. Участниците също така оценяват цената на виното във винарската изба в сравнение с цената на същото
вино в местния магазин, но взимат под внимание и преживяването
във винарската изба. По-същия начин подобни фактори влияят на
отношението на консуматорите към по-високата цена на храната,
която повечето от тях също приемат заради преживяването.
Взаимоотношения при обслужването. Личните контакти с
производителите на вино и персонала на винарската изба са важна
част за създаване на общото впечатление. Винените туристи търсят
персонално внимание и то се изразява в предпочитанията им за посещения на малки винарски изби, в които взаимоотношенията са полични.
Първите впечатления се формират от първоначалния контакт.
Ако обслужването е добро, това може да бъде фактор, определящ
повторното посещение.
Условия и обстановка. Друга широко дискутирана тема е
разположението и естествената среда на винарската изба. Участниците казват, че типичните за региона условия повишават тяхното
преживяване. Времето и атмосферните влияния също спомагат за
подобряване на фактора „среда“. Туристите обичат да ползват регионални карти, които показват местоположението на винарските
изби, тъй като могат да планират деня си. Някои посетители търсят
и съоръжения за пикник, за да консумират собствената си храна и
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да купят вино. Установено е, че участниците във винения туризъм
търсят интересни и атрактивни условия и ги приемат за част от общото си преживяване.
Продуктови предложения. За някои туристи дегустацията на
вино е основната част на посещението, но много хора търсят избор
между различни туристически продукти освен виното. Това може да
са типични местни храни, които да имат възможност да си купят за
вкъщи. Други търсят разнообразни заведения за хранене, в които да
могат да опитат местна кухня и да обядват на открито. Очакването е,
че виното е местно производство; заедно с него се оценяват и различни храни, както и съчетаването им с виното. Търсят се и продукти
на различни занаяти, типични за региона – дърворезба, рисуване и
грънчарство. Търсят се покупки за подаръци и сувенири, но не всичко, което се предлага, се харесва от туристите, особено ако продаваните предмети имат цел да правят реклама на винарската изба.
Някои от посетителите смятат това за твърде меркантилно.
Разпространяване на информацията. Доказано е, че наличието на адекватна информация за региона е важен фактор за посещаемостта. Проучванията показват, че се разграничават три основни
начина на разпространяване на информацията: 1) печатни медии
(вестници); 2) центрове за туристическа информация; 3) разговори с
персонала на винарски изби и техни посетители. Важността на разпространение на адекватна информация се илюстрира с това, че някои
анкетирани описват трудности, които са изпитали при намиране на
винарски изби. Установено е, че някои региони се нуждаят от по-добри
упътващи (информационни) карти и указателни знаци. Тъй като един
от аспектите на автентичността е продажба на вино във винарната,
запитаните оценяват като негатив, ако не могат да купят от същото
вино, след като се върнат вкъщи. Затова смятат, че трябва да има
информация къде може да се намери това вино извън винарната.
Израстване на личността – усъвършенстване на познанията. За много от участниците във винения туризъм посещението
на региони с местни вина и храна е не само запознаване с виното,
но и придобиване на нови знания. Изучаването на региона, храната
и напитките, опознаването на хората са част от преживяването. То е
резултат от взаимоотношенията с производителите на вино и персонала, от получените познания за историята на виното, как е произведено то и съчетаването му с храната. Всичко това спомага за
формиране на впечатления, които могат да бъдат възстановени покъсно. За много хора образователният ефект допринася за личностното израстване.
Удовлетвореност–стил на живот. В контекста на винените
и кулинарните региони анкетираните описват аспектите на удовлетвореност и стил на живот като напълно приятно преживяване, което
ги отделя от сериозната работа през седмицата и от стреса на града.
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Думите, използвани от респондентите за описание на преживяването,
включват: „провинция“, „свобода“, „промяна в темпото“, „без напрежение“, „удовлетвореност“, „угаждане“, „релаксиране“, „комфорт“, „уют“,
„обслужване“, „социализиране“, „пазаруване“. Тази удовлетвореност
може да обхваща еднодневен или по-дълъг престой в даден регион и
наслаждаване на средствата за подслон, храната и виното.
Резултатите от гореизложените проучвания показват, че съществуват много аспекти на преживяването, които могат да бъдат
оценени като положителни фактори за винения туризъм. Виненият
турист рядко се интересува само от дегустацията на вино. За него е
важно общото преживяване. Природата около винарските изби,
местоположението им, както и персоналът на избите (начинът на
посрещане и комуникацията) – всичко това има принос към общото
преживяване. Цената е важна за едни посетители – те вземат решение в зависимост от това, колко могат да похарчат за едно (напр.
настаняване) или приемат по-висока цена за друго (напр. обяд в добър ресторант в региона). За други парите не са от значение особено ако туристите искат да се забавляват и наслаждават на качествено преживяване. Вижда се необходимостта от предлагане на различни продукти с различни цени. Освен това трудно е да се планира
пътуване без адекватна информация като карти и брошури или информация от туристическите центрове. Туристите могат да разговарят с производителите на вино и да научат нещо повече за винарската изба. По този начин посетителите се чувстват лично поканени
да опитат виното и приемат информацията, която са получили, че е
лично за тях. Има тенденция за самоусъвършенстване чрез научаване повече за винопроизводството. Впечатленията на туристите за
незабравимите моменти от посещението и близостта им с хората от
региона би спомогнало за завръщането им отново.
Профил на туриста. С цел уточняване на профила на винения
турист са правени редица проучвания за мотивите на хората да
посещават винени региони и резултатите показват, че те са различни
в зависимост от възрастта, интересите и дори от националността.
Повечето от посетителите във винените региони от Новия свят
(САЩ, Австралия, Нова Зеландия, Южна Африка) казват, че се интересуват най-много от дегустацията на вино, запознаването с вината,
преживяванията в условията на винопроизводство и забавлението.
В Стария свят много европейци твърдят, че посещават винените региони (като Бургундия и Тоскана), за да се насладят на добрите
ресторанти и да оценят архитектурата на древните винарски селища.
В други страни смятат, че романтиката и културата на виното
ги впечатляват, и това са причините да искат да прекарат един романтичен уикенд.
Малка, но все по-увеличаваща се част от хората посочват като
мотив агро- и екотуризмът, защото искат да научат повече за отг147
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леждането на гроздето, екологичните практики и дори като основна
причина посочват желанието за участие в прибиране на реколтата.
Има и туристи, които поставят здравословния аспект на виното като основна причина, за да обяснят посещенията си във винените региони.
Обобщавайки всички резултати, могат да се посочат 10 основни мотива, които карат туристите да практикуват винен туризъм: (1)
Дегустация на вино; (2) Запознаване с вината; (3) Прекарване в условията на винопроизводство (срещи с винопроизводители, турове
във винарски изби и лозови масиви); (4) Прекарване в селски, провинциални условия (пейзажа на лозовите масиви, запознаване с
фермерство, с елементи от агротуризма); (5) Съчетаване на винения с кулинарния туризъм; (6) Забавление (винени фестивали и
празници); (7) Наслаждаване на винената култура (романтичност и
елегантност); (8) Оценяване на архитектурата и изкуството; (9) Запознаване със „зелените“ аспекти и екотуризма; (10) Интерес към
здравните аспекти на виното.
Анализирайки проучванията по отношение на определянето
на профила на винения турист, може да се обобщи, че практикуващите винен туризъм обикновено са хора, които: (а) се интересуват
от повече информация за виното; (б) са със средни и високи доходи;
(в) живеят в големи населени места; (г) търсят нетрадиционни форми на туризъм; (д) привлича ги новото, нестандартното.
Независимо че са ограничени изследванията, които определят
демографските и психографските характеристики на винените туристи, някои автори определят:
(а) Демографското описание: от 30- до 50-годишни; със
средни и високи доходи; във или близо до винените региони;
(б) Психографския профил: редовни консуматори на вино;
средни до високи познания за виното; 3 до 4 пъти годишно посещават винарски изби; покупка на 3 до 8 бутилки вино на месец.
Други автори, разглеждайки потребителския профил на
винените туристи, ги подразделят на три сегмента: (а) случайни,
любопитни туристи, (б) заинтересовани туристи, (в) посветени
туристи.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Виненият туризъм се дефинира по различен начин, но съвременните определения за него задължително включват елементи
както от туризма, така и от винопроизводството, различно балансирани в зависимост от потребителското търсене, националните традиции и особености на туристическата дестинация. Определят винения туризъм като специфична алтернативна форма на туризъм,
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която все повече обогатява туристическия си продукт с елементи от
други специализирани видове туризъм.
Променят се и се разширяват мотивите, които карат туристите
да практикуват винен туризъм. Акцентува се върху общото преживяване на туристите като основен фактор при винения туризъм.
Проучванията показват, че съществуват много аспекти на преживяването, които могат да бъдат оценени като положителни фактори за
винения туризъм.
Определено може да се каже, че виненият туризъм е една
перспективна алтернативна форма на туризъм, която е полезна както за туристическата, така и за винарската индустрия; задоволява
потребностите на местната общност, където се практикува, удовлетворява и потребностите на туристите от алтернатива на традиционния туризъм.
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ПРОБЛЕМИ ПРИ УПРАВЛЕНИЕТО
НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ В ТУРИСТИЧЕСКИТЕ ФИРМИ
д-р Тони Михова
Въведение
В световен мащаб туризмът е една от най-бързо развиващите
се индустрии. В България данните на Статическия институт показват, че приходите от нощувки са нараснали общо с 9 %, а на чуждестранните туристи – с 4 %, през второто тримесечие на 2008 г. в
сравнение със същия период на 2007 г. Общият размер на приходите е 174 695 550 лева, от които 121 510 259 лева са от чужденци.
Над 4,5 млн. е броят на нощувките през второто тримесечие на 2008
г. В сравнение със същия период на миналата година нарастването
е с 3 %. Българите са реализирали с 2 % повече нощувки, отколкото
година по-рано, но относителният им дял не надхвърля една трета
от общия брой. Броят на нощувките на чужденци не се е променил
значително в сравнение с 2007 г. [1]. Независимо от посочените
добри резултати съществуват сериозни проблеми, които възпрепятстват динамичното развитие на туристическата индустрия в България. Според проучване на тема „Мястото на туризма“ в икономиките
на 124 страни, поръчано от реномирания Световен икономически
форум (World economic forum), България заема 56-о място в световната класация. Не е изненадващо, че Швейцария и Австрия заемат
първите две места в класацията. Двете страни отдавна са водещи
по отношение на туристическата индустрия. Това, че Германия се
нарежда непосредствено след тях, на третото място, e също толкова неочаквано, колкото и лошото представяне на Испания – на 15-о
място, и на Италия – на 33-то място. България, която от няколко години насам отбелязва приток на туристи, заема едва 56-о място [2].
При оценката на конкурентоспособността на туристическата
индустрия не става дума толкова за качеството на хотелите – в това
отношение България изпълнява най-високи изисквания с хотелите
си в София и по Черноморието, колкото за рамковите условия на
туризма. Незадоволителното 56-о място в класацията на световната
туристическа индустрия би трябвало да бъде възприето като стимул
за действие. На редица форуми се дискутират основните проблеми
при развитието на туризма в България като законови разпоредби,
сигурност и здравно обслужване, инфраструктура, местно ниво на
цените, околна среда и културни аспекти, обслужване, анимация и
много други.
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В доклада ще се спрем на проблемите, свързани с мениджмънта на човешките ресурси в туристическите фирми на базата на
резултатите от проведеното от нас изследване през периода май–
октомври 2007 г.

Резултати от изследването
Анализът на резултатите от изследването разкрива две съществени пречки пред развитието на туризма – недостиг на квалифициран персонал и недостатъчно добра инфраструктура. Тревожен е фактът, че такива бяха изводите и преди три години при проучване на предимствата и препятствията пред пазара на труда в
България от гледна точка на българските и чуждестранните инвеститори, проведено през лятото на 2004 г. от Проект „Пазар на труда“
на Американската агенция за международно развитие [3]. Това предопределя необходимостта от провеждане на задълбочени анализи
за преодоляване на трудностите пред развитието на този водещ за
страната ни отрасъл.
Най-голямото предизвикателство е развитието на човешките
ресурси – основен фактор в разработването и развитието на туристическия продукт. Проблемите, свързани с изграждането на специализираната туристическа инфраструктура, се решават в голяма степен с по-бързи темпове в сравнение с развитието и подготовката на
кадрите, работещи в туризма. Ето защо ще разгледаме само въпросите, свързани с развитието на човешките ресурси.
Проучването е извършено в 250 фирми в сферата на туризма
във всички области на страната за периода 01.05.2007–30.10.2007 г.
Обхваща градски хотели и ресторанти – 51, бизнес хотели и ресторанти – 28, сезонни хотели и ресторанти – 67, СПА хотели – 27, къщи и семейни хотели в селата – 34, туроператори – 25, обучителни
организации и други сдружения – 18. Използвано е неструктурирано
интервю с мениджърите на фирмите, проведено от специално обучени интервюиращи.
Анализът на резултатите от изследването показва съществуването на значителни разлики при подбора, мотивацията, заплащането и обучението на персонала между различните типове фирми в
туристическата индустрия. Тази разлика особено се задълбочава по
отношение на т.нар. „бизнес хотели и ресторанти“ в големите градове и туристическите обекти със сезонен характер в по-отдалечените
части на страната. Така например 89 % от мениджърите на сезонни
хотели и ресторанти изпитват трудности при подбора и селекцията
на подходящи за търсените длъжности работещи, докато при постоянно действащите такива този процент е значително по-нисък – 26
%. Сравнително висок процент от интервюираните мениджъри на
сезонни хотели и ресторанти – 79 %, твърдят, че текучеството на
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кадрите е високо, а при бизнес и градските хотели и ресторанти е
сравнително ниско. Само 3 % от мениджърите на сезонните хотели
и ресторанти са инвестирали в обучение на персонала през последните две години – 2006–2007 г., а за другата група туристически
фирми този процент е малко по-висок – 8 %.
Причините за тези резултати са свързани с неудовлетворителното заплащане, съвместяването на няколко длъжности, недобрите условия за живеене, които предлагат работодателите на сезонните хотели, несъздаване на условия за мотивация на персонала, неинвестиране в обучение на персонала. Това води до изтичане
на подготвени кадри, работещи в туристическия бизнес, от България
към чужбина, вследствие на което българските работодатели наемат неподготвен персонал (безработни, студенти, ученици и други
без необходимата квалификация). Като резултат от този неефективен мениджмънт на туристическите фирми се влошава качеството
на предлагания туристически продукт.
За нас представлява огромен интерес обяснението на голяма
част от мениджърите на сезонните хотели и ресторанти – 53 %, на
недобрите резултати от проучването. Според тях основните причини
са свързани с неправилната политика на собствениците на туристическите фирми по отношение на мениджмънта на човешките ресурси. В повечето случаи те не са представители на туристическия бизнес и са крайно некомпетентни относно създаването на политика и
стратегия за управление на персонала, интересуват се от бързи и
лесни печалби, а не от подобряване на качеството на туристическите услуги. Собствениците дори не са мотивирани от назначаване на
професионално компетентни мениджъри, което води до текучество и
при тези длъжности. През последните години се наблюдава промяна
в техните нагласи към въпросите, свързани с управлението на персонала, поради отказ на много от туроператорските фирми от преподписване на договорите за туристи. 32 % от мениджърите твърдят,
че собствениците започват да осъзнават, че некачественият туристически продукт и непрофесионалното управление ще се отрази на
печалбата им, и търсят опитни и доказани в туристическия бизнес
мениджъри. 29 % от интервюираните заявяват, че това е преходно
явление, и прогнозират, че след членството ни в ЕС тези отрицателни страни в развитието на туризма ще се преодолеят.
Анализът на резултатите от изследването показва, че проблемите при мениджмънта на човешките ресурси в градските и бизнес
хотелите са по-различни и по-лесно преодолими. Несезонният характер на тези хотели допринася за много по-ниското текучество на
персонала и съответно много по-голямата рентабилност на програмите за обучение и стимулите за развитие на персонала. Посочените
фактори определят и по-високото ниво на квалификация и подготовка на хората, работещи в по-големите, целогодишно действащи хо153
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тели и ресторанти. Важно изискване към персонала в целогодишните хотели е готовността му за по-дългосрочно договорно обвързване
с работодателя. Това не създава трудности пред бизнес хотелите,
които предлагат над средно за индустрията заплащане, но създава
пречка за набиране на квалифициран персонал от други целогодишни хотели, за чийто персонал възможността за бърза смяна на работодателя е често от голямо значение в търсенето на работа.
От по-специфичен характер са проблемите при СПА хотелите
и малките семейни хотели и къщи за настаняване, свързани с необходимостта от персонал за рехабилитация и други процедури и осигуряване на различни атракции за туристите.
Ако обобщим резултатите от изследването, се налага да направим извода, че най-големият проблем в туристическата индустрия
продължава и през 2007 г. да е свързан с човешките ресурси. Този
проблем е резултат от недостатъчно ефективния мениджмънт на
персонала, включващ основните дейности по планиране на потребностите от човешки ресурси, анализ на труда, подбор и селекция,
мотивация, обучение и развитие, заплащане, осигуряване, безопасни условия на труд и други. Направихме опит на базата на проведеното проучване да посочим и някои от причините за неефективния
мениджмънт на персонала. И тъй като подобряването на обучението и развитието на човешките ресурси е от изключително значение
за преодоляването на недостига на квалифициран персонал, ще
разгледаме някои характеристики на добрите практики в управлението на човешките ресурси в туристическите фирми.
Анализирайки европейския опит в това направление в специализираните издания и литература, можем да направим следните
обобщения:
1. Туристическите фирми имат стройна система за управление
на човешките ресурси, съобразена със специфичните особености на
туристическия бранш;
2. Създадени са гъвкави модели за мотивация на работещите,
адекватно заплащане и компенсиране на извънредния труд;
3. Изградени са договорни отношения с учебните заведения,
подготвящи кадри за туристическата индустрия;
4. Осигурява се периодично фирмено обучение на работещите
с цел усвояване на най-новите методи и технологии на работа в съответствие с европейските стандарти.
При опит за сравнение с мениджмънта на човешките ресурси
в туристическите фирми, особено в тези в курортните комплекси, се
налага констатацията, че при нас той се извършва хаотично, без
фирмена стратегия по отношение на развитието на човешките ресурси в туризма.
Какви са алтернативите за развитието на туристическата индустрия?
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Работодателите могат да се възползват от уникалния шанс,
който предлагат Структурните фондове на Европейския съюз. Възможности за обучение и развитие предлага Оперативна програма
(ОП) „Развитие на човешките ресурси“, одобрена официално от ЕК
на 3 октомври 2007 г.
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ ще
бъде рамка за усвояване на финансови средства, съфинансирани
от Европейския социален фонд на ЕС и националния бюджет в рамките на програмния период 2007–2013 г., и ще обхване територията
на цялата страна под цел „Сближаване“. Стойността на средствата,
които могат да се усвоят по тази оперативна програма, е 1214 млн.
евро, от които 1032 млн. евро са от ЕС, а 182 млн. евро са национално съфинансиране [4].
Необходимо е работодателите в туристическия бизнес да следят поканите за схемите за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за повишаване на производителността и адаптивността на
заетите, укрепване на връзките между институциите за образование
и обучение, научноизследователския сектор и бизнеса и други.
Информация за актуални и вече приключили възможности за
финансиране по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ можете да откриете на официалната страница на управляващия орган на Програмата – http://ef.mlsp.government.bg, както и на
уебстраниците на междинните звена на ОП: Агенцията по заетостта
– www.az.government.bg, Агенцията за социално подпомагане –
www.asp.government.bg/, и Министерството на образованието и науката – http://sf.mon.bg/.
Възможности за развитие на инфраструктурата в туризма
предлага Оперативна програма „Регионално развитие“ в Приоритет
3 „Устойчиво развитие на туризма“ [5], а тези за развитието на селския туризъм са в Програмата за развитие на селските райони [6].
Малките и средните предприятия в туристическата индустрия могат
да кандидатстват за финансиране на проекти по ОП „Развитие на
конкурентоспособността на българската икономика 2007–2013г.“ [7].

Заключение
България има отлични природни условия за развитие на туризма. На национално ниво е приета стратегия за развитие на туризма, създадени са и съответните институции за стратегическото
му управление, възприето е и твърдението, че за нас той е приоритетен отрасъл, създадени са редица асоциации на туристически организации, направени са впечатляващи инвестиции за строителство
на хотели по Черноморието и в планинските курорти. Всичко това
очевидно не е достатъчно и е необходимо решаването на значими
проблеми като инфраструктура, нормативна база и подобряване на
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предлагания туристически продукт. От съществено значение е и повишаването на ефективността на работата на фирмено равнище.
Крайно наложително е сега инвестициите да се правят в човешките
ресурси, а не в строителството, за да не стигнем през следващата
година до тъжната констатация, че не сме атрактивна за туристите
дестинация. Проблемите при мениджмънта на човешките ресурси в
туристическите фирми съществуват в цялостния му процес: определяне на потребностите от персонал, анализ на труда, подбор и
селекция, мотивация, заплащане, трудовоосигурителни отношения,
осигуряване на безопасни и здравословни условия за работа и
административно обслужване. Подценяването на тази основна за
ефективното функциониране на фирмите дейност доведе до нежелание на хората да работят в големите курорти и респективно до
трудно намиране на квалифицирани кадри, което неминуемо се отрази върху качеството на предлагането на туристическия продукт.
Добрите практики показват, че чрез създаването на гъвкави фирмени системи за управление на човешките ресурси се повишава конкурентоспособността на туристическите фирми. След присъединяването ни към Европейския съюз българските фирми имат възможността да кандидатстват с проекти за получаване на безвъзмездна
финансова помощ от Структурните и Кохезионния фонд за повишаване на конкурентоспособността си и за развитие на човешките ресурси. Това също е фактор, който би спомогнал за развитие на туристическата индустрия и превръщането на страната ни в привлекателна за българските и чуждестранните туристи дестинация.
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СИСТЕМИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА КАЧЕСТВОТО
НА МАЛКИ И СРЕДНИ ПРЕДПРИЯТИЯ,
ОРИЕНТИРАНО КЪМ ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА
проф. д-р Димитър Костов
гл. ас. д-р Искра Ненчева
Политиката на ЕС е насочена към предотвратяване на замърсяването, по-ефективното използване на ресурсите и прилагане на по-чисти (екологични) технологии.
Политиката по околната среда е съпроводена с програма „За устойчиво и съобразено с околната среда развитие“. Подчертана е ролята и отговорността на предприятията както за укрепване на икономиката, така и за защита на околната среда навсякъде в страните на ЕС.
Основен замърсител на околната среда е промишлеността. Затова тя трябва да поеме своята отговорност за управлението на околната среда. Нейните действия трябва да са активни в тази област.
Отговорността на предприятията означава те да установят и
внедрят политика, цели и програми по опазване на околната среда.
Политиката по този проблем трябва да е съобразена със съответните нормативни изисквания по отношение на околната среда.
Предприятията трябва да изготвят мероприятия, които да са насочени към непрекъснато подобряване на работата по опазване на
околната среда.
При прилагане на Системите за управление на околната среда
в промишлените предприятия от малък и среден тип трябва да се
включат процедури по одит на тези системи. Това ще подпомогне
ръководството на предприятието да прецени съответствието на
системата с политиката по околната среда.
Важно и отговорно задължение на ръководствата на предприятията е те да предоставят непрекъснато на обществеността информация за аспектите на техните дейности по опазването на околната среда. Това се налага и от все по-големия интерес на обществото към този проблем.
Предприятията трябва при всяка възможност да бъдат насърчавани да изготвят и внедряват системи за управление на околната
среда. Те трябва периодично да представят на обществеността информация за фактическата ситуация на околната среда, за местоположението на своите предприятия.
Прозрачността и достоверността на действията на предприятията по въпросите на околната среда се подобряват, когато се правят
чести одити на техните системи за управление на околната среда.
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За да функционира ефективно системата по управление на
околната среда в предприятията на всички страни от ЕС е необходимо правилата, процедурите и съществените изисквания да са
еднакви за всички страни.
Общата система за управление на околната среда във всички
страни на ЕС насочва най-напред вниманието си към промишления
сектор. Този вид системи трябва да се прилагат и в другите сектори
извън промишлеността. Желателно е това да става в търговията и
обслужващата сфера.
Наредбата на Съвета на Европа по управление на околната
среда и одит е съгласувана с международните и европейските стандарти в тази област. Добре е също така националните стандарти да
се съгласуват с Наредбата. По този начин предприятията няма да
дублират съответните процедури.
За да има ефект тази Наредба, от значение е малките и
средните предприятия да участват в управлението на околната среда, както и в системата на одит, възприета за страните от ЕС. Тяхното участие трябва да бъде подпомагано и стимулирано по различни възможни начини. На първо място трябва да им се оказва
техническа помощ, квалификация на кадри и други стимули.
В Наредба № 1836/93 на Съвета на Европа системата за управление на околната среда и одит се нарича „Система на Общността за управление на околната среда и одит“. За по-кратко изразяване
е възприето и само названието „Системата“. Тя е създадена за оценка и подобряване на отражението върху околната среда от страна на
промишлените предприятия. Тази Система има цел да съдейства за
подобряване на околната среда в промишлеността чрез:
– установяване и внедряване на политика, на програми и системи за управление на околната среда от страна на предприятията
в районите, където те са разположени;
– перманентна и обективна оценка на състоянието на околната
среда и предоставяне на информация за това на обществеността;
– приложение на съществуващите закони на ЕС, както и на
националните, международните и регионалните стандарти за контрол на околната среда.
Задълженията на предприятията трябва да са съобразени както със законодателството, така и със системите за управление на
околната среда.
Политиката по околната среда е свързана със следните
дейности:
– Извършване на екологичен преглед. Това означава всеобхватен анализ на въпросите, свързани с околната среда, както и
въздействието и изпълнението на дейностите в района, където е
разположено предприятието;
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– Изготвяне на програма по околната среда. Тя е свързана с описание на конкретните цели и дейности на предприятието за
осигуряване на по-добра защита на околната среда на дадено място. Включва се и описание на взетите или предвидени мерки за постигане на целите на предприятието по опазване на околната среда.
В програмата се включват и сроковете за изпълнение на мерките по
опазване на околната среда;
– Определяне на целите по околната среда. Това са подробните цели по отношение на аспектите на опазването на околната
среда, които предприятието си поставя в своята политика;
– Изготвяне на система за управление на околната среда. Включва тази част от цялостната система за управление на
предприятието, свързана с организационната структура, с отговорностите, с процедурите и с ресурсите за определяне и изпълнение
на политиката по опазване на околната среда;
– Извършване на одит по околната среда. Това е инструмент на управлението, който обхваща систематично, документирано, периодично и обективно оценяване на Системата за управление
на процесите по опазване на околната среда на предприятието.
Одитът по околната среда улеснява управленческия контрол на
практиките, които могат да въздействат върху околната среда. Одитът има за цел да оцени съответствието на политиката по околната
среда на предприятието;
– Определяне на цикъла на одита. Това означава определяне на периода от време, в който всички дейности на определено
място са одитирани в съответствие с изискванията на опазването на
околната среда;
– Изготвяне на декларация по околната среда. Тази декларация се изготвя от предприятието и има цел да докаже, че се
изпълняват съответните изисквания на Наредбата.
Във връзка с изготвяне на политиката на предприятието по
опазване на околната среда е необходимо да се знае значението на
някои дефиниции, включени в Наредбата. Това са:
– Промишлена дейност. Съгласно класификацията на икономическите дейности на ЕС, които са установени с Наредба на Съвета на Европа, това са дейности, произвеждащи продукти;
– Предприятие. Означава организацията, която има цялостен управленчески контрол върху дейностите на дадено място;
– Място. Това е цялата земя на дадено местонахождение,
върху която се извършват промишлени дейности;
– Одитор по опазване на околната среда. Това е лице или
екип, който извършва одит, за да се направи преценка дали дейностите от Системата служат за опазване на околната среда;
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– Система за акредитация. Това е система за проверяващите по околната среда, с определени процедури и възможности за
изпълнение на Наредбата.
При разработване на Система за опазване на околната среда
всяко предприятие трябва да се съобразява с изискванията, които са
определени в Наредбата и са публикувани в приложение към нея.
ПОЛИТИКА, ЦЕЛИ И ПРОГРАМИ НА ПРОМИШЛЕНИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ ВЪВ ВРЪЗКА ОПАЗВАНЕТО НА ОКОЛНАТА СРЕДА
Политиката на предприятието за опазване на околната среда
и програмата за нея трябва да бъдат съставени в писмен вид. Приложените документи към нея трябва да обясняват как програмата е
свързана с политиката по управление на фирмата като цяло.
Политиката на предприятието за опазване на околната среда
трябва да бъде приета и периодично преразглеждана. Това се извършва чрез одити. Както самата политика, така и резултатите от
правените одити по нея трябва да бъдат довеждани до знанието на
персонала на предприятието и на обществеността в района, където
работи предприятието. Тя се основава на определени принципи,
които са разгледани в частите за планиране и извършване на одит
на системите по опазване на околната среда.
Политиката трябва да е насочена към изпълнение на всички
нормативни изисквания относно околната среда и към непрекъснато
подобряване на аспектите, касаещи мероприятията по опазване на
околната среда.
Ръководството на предприятието трябва да определи своите
цели по опазване на околната среда на всички равнища в предприятието. Те трябва да са съгласувани с политиката и да имат количествени измерения, където е възможно.
От значение за политиката на предприятието за опазване на
околната среда е наличието на конкретна програма за района, в
който се намира.
Програмата по опазване на околната среда трябва да включва:
– определяне на отговорностите за целите на всяка функция
от различните равнища на предприятието;
– необходимите средства, чрез които целите трябва да бъдат
постигнати.
Отделните програми трябва да се разработват по отношение
на новите разработки, на новите или изменени продукти, както и за
всички други дейности, свързани с околната среда.
За всяка от програмите се определят целите, които трябва да
бъдат постигнати, механизмите за тяхното постигане. Процедурите
за извършване на промените трябва да са съгласувани с коригира160
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щите механизми, които ще се прилагат при нужда. От значение е как
ще бъде измерена тяхната адекватност във всяка отделна ситуация.
СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА
НА МАЛКИ И СРЕДНИ ПРЕДПРИЯТИЯ
Системата за управление на околната среда на малки и средни
предприятия (СУОС) трябва да бъде проектирана, внедрена и поддържана по такъв начин, че да осигури изпълнението на политиката
на предприятието по въпросите на околната среда, целите и програмите за нея. В тази връзка е необходимо да се извършват периодични прегледи и съответстващите изменения на политиката по опазване на околната среда. Тези проверки трябва да се планират, ръководят и провеждат на най-високо равнище на предприятието.
Системата включва отговорностите и правомощията на ръководството и персонала. Всяка отговорност и всяко правомощие
трябва да бъдат определени и документирани. Необходимо е да се
определят и връзките между персонала.
Ръководството на предприятието трябва да има свой представител с определени правомощия и отговорност. Този представител
носи отговорност за внедряване и поддържане на Системата.
За да функционира ефективно Системата, персоналът на
предприятието на всички нива трябва да е наясно с политиката по
околната среда, с целите, с изискванията, с потенциалното въздействие на производството върху околната среда и с ползите от
провеждане на предпазни мероприятия. Персоналът трябва да е
наясно и със своята роля и отговорност при постигане на съответствието на Системата.
В Системата се включват дейности, свързани с обучение на
персонала. Определянето на потребностите от обучение и осигуряване на подходящо обучение на целия персонал може да има значителен положителен ефект върху околната среда.
Комуникацията както вътре в предприятието, така и извън него,
е другата важна дейност, свързана с отговорностите на ръководството. За тази цел в предприятието трябва да се установят и поддържат процедури за приемане и документиране на исканията на клиентите, доставчиците и потребителите относно околната среда.
Въздействието на производството на предприятието върху
околната среда трябва да се оценява и регистрира. Това включва:
– контролирани и неконтролирани емисии в атмосферата;
– контролирано и неконтролирано изхвърляне на отпадъци
във водите и почвата;
– използване на природни ресурси;
– създаване на шумни ефекти и други дейности, оказващи отрицателно влияние върху екосистемата.
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Всичко това е свързано с условията на работа, които трябва
постоянно да се контролират. При оценката трябва винаги да се
имат предвид и законовите и нормативните изисквания по отношение на околната среда.
Важна дейност в Системата е осигуряването на оперативен
контрол на процедурите, и особено на работните процедури. Това
изисква идентификация на функциите, дейностите и процесите, които имат влияние върху околната среда. Особено внимание трябва
да се обърне на:
– Документираните работни инструкции. Те определят начина за извършване на дейностите както от персонала на предприятието, така и от външни лица. Тези инструкции са свързани пряко с
политиката на предприятието по околната среда;
– Процедурите, свързани с доставката на суровини;
– Контрола на съответните характеристики на процесите,
които имат количествено измерение (вредни газове, отпадъци);
– Планираните процеси, свързани с оборудването (ново и
старо);
– Критериите за функциониране, които се включват в инструкции и стандарти.
Оперативният контрол изисква идентифициране и документиране на информацията от мониторинга. Необходимо е оценяване и
документиране на критериите за действията, които трябва да бъдат
приети, ако резултатите не са задоволителни при контрола.
Съответствието на дейностите е в основата на Системата. Затова от значение е изследване на несъответствията и приемане на
коригиращи действия. Целта на тези дейности е:
– да се определят причините;
– да се състави план за действие;
– да се вземат превантивни мерки до равнище, съответстващо
на установения риск;
– да се приложи контрол за осигуряване на превантивните мерки;
– да се документират всички изменения в процедурите, които
произтичат от коригиращите действия.
Документацията на дейностите по управлението на околната
среда трябва да бъде така представена, че да се възприема лесно
политиката на ръководството на организацията по управление на
околната среда.
Взаимодействието на елементите на Системата също трябва
да бъде описано.
Наредбата изисква да се установи необходимата документация, за да се покаже до каква степен са изпълнени планираните цели по управление на околната среда.
В наредбата важно място е отделено на екологичните одити.
Те трябва да покажат:
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– В съответствие ли са дейностите по управление на околната
среда с програмата за това и дали са изпълнени и се изпълняват
ефективно;
– Каква е ефективността на Системата за управление на околната среда и как се изпълнява политиката на предприятието по отношение на околната среда.
Тези екологични одити трябва да бъдат както вътрешни, така
и външни.
При изготвяне на програмите и плана за одитите на околната среда е необходимо да се обърне внимание на оценката и
контрола за намаляване на въздействието на различните
дейности върху околната среда. Тези дейности са свързани
главно с енергията, суровините, транспорта, водите, рециклирането на отпадъците.
От значение са и дейностите, свързани с шума, производствените процеси, опаковките и др.
В предприятието трябва да се обърне внимание на предотвратяването и ограничаването на екологичните инциденти. Важно
място в това отношение заема обучението на персонала и информацията за състоянието на околната среда.
Това е важно изискване, включено в Наредбата, и е необходимо да се има предвид при изготвяне на политиката на
предприятието по околната среда.
Добрата управленческа практика трябва да се основава на няколко по-важни принципа:
– Дейността на предприятието да бъде проверявана регулярно;
– Необходимо е да се възпитава чувство за отговорност сред
персонала на предприятието по отношение на опазването на околната среда;
– Предварително трябва да се оценява въздействието върху
околната среда при всички нови дейности и продукти;
– Трябва да се вземат всички необходими мерки за предотвратяване на опасностите, свързани с околната среда.
При управлението на околната среда винаги трябва да се държи сметка какви ресурси ще използва предприятието и какви отпадъци ще отделя. От значение е енергията, която се ползва и какви
емисии се отделят в атмосферата.
Процедурите, свързани с проверката на съответствието и с
политиката по околната среда, трябва редовно да бъдат актуализирани. Добре е те да бъдат измервани с количествени показатели. За
всяко измерване трябва да се правят записи на резултатите.
Политиката по околната среда на предприятието изисква то да
поддържа непрекъснато връзка с административните власти в района, където работи, и да информира обществеността за състоянието на проблемите по околната среда.
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Важен въпрос е и актуализирането на процедурите, които
трябва да бъдат предприемани, в случай на откриване на несъответствия в политиката по околната среда.
Програмата по околната среда трябва да има цел постигането
на задълженията, заложени в политиката по околната среда на
предприятието.
Предприятието трябва да извършва непрекъснати подобрения
на дейностите по околната среда в изпълнение на констатациите от
одита. То трябва да ревизира по подходящ начин програмата по
околната среда.
В Наредбата на Съвета на Европа одитите заемат важно място. Вътрешният одит по околната среда на дадено място може да
бъде извършен от одитори, принадлежащи на предприятието, или
от външни лица. И в двата случая одитът трябва да бъде извършен
в съответствие с определените критерии, които са неразделна част
от Наредбата. Тези критерии са в съответствие с правилата в международния стандарт ISO 10011:1990 и другите международни
стандарти от тази серия.
Съгласно с тези критерии програмите по одит на околната среда трябва да определят в писмен вид целите на одита, цикъла на
одита и неговата честота за всяка дейност.
Целите трябва да включват оценка на действащата Система
за управление на околната среда. Те трябва да са в съответствие с
политиката на предприятието и програмата за даденото място. Те
трябва да отговарят на съответните нормативни документи по околната среда.
Цялостният обхват на индивидуалните одити или на всеки
етап на одитния цикъл трябва да бъде ясно определен. Този обхват
определя и обхванатите области на предмети, дейностите, които
трябва да бъдат одитирани, стандартите по околната среда, които
трябва да бъдат взети предвид, и периода, включващ одита. Одитът
включва оценка на фактическите данни.
Одитите по околната среда трябва да бъдат провеждани от
лица с подходящи знания за одитираните сектори и области. Тези
лица трябва да имат знания и опит относно съответното управление
на околната среда, техническите и нормативните въпроси и специфични умения по одита.
Ресурсите и времето, предвидени за одита, трябва да бъдат
съизмерими с обхвата и целите на одита. Ръководството на предприятието трябва да подкрепя одита. Одиторите трябва да бъдат независими, за да направят обективна и безпристрастна оценка.
Всеки одит трябва да бъде планиран и подготвен. Чрез планирането трябва да се осигурят необходимите ресурси. Планирането
трябва да даде възможност на всяко лице, включено в процеса на
одитиране, да разбере своята роля и отговорност. Подготовката е
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свързана със запознаване с дейностите на място и установената
там система за управление на околната среда. Необходимо е да се
изучат предварително констатациите и заключенията от предишни
одити.
Дейностите по одита на място включват дискусии с персонала
на мястото, проверка на условията на работа, проверка на оборудването. Преглеждат се също всички записи, писмени процедури
и всякаква документация, свързана с околната среда на мястото.
Необходимо е да се установи дали се изпълняват стандартите и
дали прилаганата система отговаря на отговорностите по околната
среда. Проверява се дали Системата е ефективна и подходяща.
Процесът на одита включва следните дейности:
– Получаване на представа за Системата по управление на
околната среда (СУОС);
– Оценка на силните и слабите страни на СУОС;
– Събиране на съответните доказателства;
– Подготовка на заключенията от одита;
– Отчитане на резултатите и заключенията от одита.
Одиторският екип трябва да подготви отчет на одита в писмена форма и да го представи на ръководството на предприятието. В
отчета на одита трябва да се документира неговият обхват. Той
трябва да осигури на ръководството на предприятието информация
за състоянието на околната среда, както и за изпълнението на мероприятията за нея. Трябва да се посочат какви са ефективността
на взетите мерки и необходимостта от коригиращи действия.
Процесът на одита завършва с внедряване на подходящи коригиращи действия. След това обаче трябва да се предприемат
последващи (поддържащи) действия.
Честотата на одита трябва да бъде на всеки три години. Този
срок е приблизителен, но не трябва да бъде по-дълъг от три години.
Честотата на всяка дейност на място трябва да бъде определена от ръководството на предприятието. Това става, като се има
предвид цялостната програма по околната среда на конкретното
място.
Политиката по околната среда, програмите, системите за управление, прегледите за одит и декларациите по околната среда
трябва да бъдат проверени за съответствие с изискванията на Наредбата. Декларациите по околната среда трябва да бъдат утвърдени от независим акредитиран проверяващ орган по околната среда. За тази цел проверяващият орган трябва да отговаря на определени изисквания за акредитация. Критериите спрямо проверяващите включват изискване те да бъдат компетентни по отношение на
функциите в обхвата на акредитиране. Необходимо е да представят
и поддържат документация за своята квалификация. Те трябва да
имат познания за:
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– методологията на одита по околната среда;
– управленческата информация и процесите;
– въпросите на околната среда;
– законодателството и стандартите, свързани с околната среда;
– за дейностите, които се проверяват.
Проверяващият трябва да бъде независим и безпристрастен.
Той трябва да отговаря и на други изисквания, които са включени в
международния стандарт EN 45012. Методологията и процедурите,
които ще използва, трябва да са документирани. Задачите, които
има да изпълнява проверяващият по околната среда, са свързани с
политиката на предприятието по околната среда, с програмите и
системите за управление, с процедурите за прегледи и одитите, с
декларациите по околната среда.
Проверяващият трябва да действа на основата на писмено
споразумение с предприятието. В споразумението се определя обхватът на работа. Проверката трябва да включва разглеждане на документацията, провеждане на разговори с персонала, подготовка на
отчет към ръководството на предприятието и решение на повдигнатите в отчета въпроси.
Отчетът на проверяващия до ръководството на предприятието
трябва да обхваща в общи линии случаите на несъответствие с
изискванията на Наредбата. Посочват се техническите дефекти в
прегледа по околната среда или в метода на одит, или пък в Системата за управление на околната среда. Включват се и въпросите, по
които има разногласие в декларацията по околната среда, както и
измененията и допълненията, които трябва да бъдат направени към
тази декларация.
Проверяващият трябва да бъде независим от одитора, тъй като той проверява и резултатите от одита.
Въз основа на одитите и проверките се изготвя Декларация по
околната среда. Тя трябва да бъде подготвена като следствие от
първоначалния преглед по околната среда и завършването на всеки
последващ одит. Декларацията е предназначена за обществеността
и трябва да бъде напълно разбираема. Тя включва:
– описание на дейността на предприятието на разглежданото
място;
– оценка на всички значими аспекти на околната среда, които
имат връзка с разглежданата дейност;
– обобщение на данните за емисиите, замърсяващи околната
среда;
– политиката на предприятието по околната среда, неговата
програма и системата за управление на околната среда.
За да се удовлетворят изискванията на Наредбата, предприятията трябва да внедряват международните, европейските и националните стандарти за системи за управление на околната среда.
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Предприятията, които са свързани с опазване на околната
среда, трябва да имат обща система за управление на качеството и околната среда. Отделното изготвяне на двете системи
не води до голяма полза.
Посредством общото управление на качеството и околната
среда могат да се получат значително по-големи ползи.
Международните стандарти от двете серии на ISO 9000 и ISO
14000 взаимно се допълват. Тяхното взаимно прилагане позволява
да се управлява и подобрява както качеството, така и опазването на
околната среда. Те се допълват и същевременно отговарят на екологичните законодателни изисквания.
Интегрираните системи за управление на качеството и на
околната среда трябва да отчитат управленческите аспекти на
предприятието и да бъдат достъпни както за внедряване, така и за
интегриране.
Изискванията по управление на околната среда към малките и
средните предприятия, се дължат на:
– законодателните изисквания;
– корпоративните потребности;
– осъзнаването от страна на потребителите на значението на
опазването на околната среда;
– конкуренцията;
– изискванията към продукта.
Предимствата на системите за управление на околната среда,
основаващи се на Наредба № 1836/93 и на ISO 14001, са както икономически, така и социални. Те са свързани със:
– намаляване на потреблението на суровини, вода и енергия;
– минимизиране на отпадъчните продукти;
– намаляване на санкциите на предприятието;
– намаляване на загубите в производството;
– повишаване на имиджа на предприятието;
– нарастване на мотивацията на служителите;
– подобряване на мерките за безопасност.
Необходимо е да се подчертае, че ISO 14001:1996 е разработен на основата на Наредба № 1836/93. Изискванията по отношение
на околната среда в Наредбата са по-високи.
Сравнявайки двете системи, се вижда, че системата за управление на качеството е ориентирана към клиента, а системата за управление на околната среда – към екологията.
И в двете системи обаче се изисква следене на техническия
прогрес, отговорност и мотивация на персонала. Отговарянето на
изискванията на двете системи може да стане лесно, ако съществува едната и се допълни с изискванията на стандарта за другата.
Връзката между тях може да се види на Фиг. 1.
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Управление на качеството

Международни стандарти
от серията ISO-9000:2000
за управление и осигуряване на качеството
BS-5750:1987
Системи за осигуряване на качеството

Управление на околната среда

Наредба № 1836/93
на Съвета на Европа
за управление на
околната среда

ISO-1401:1996
Системи за осигуряване на
околната среда

BS-7750:1992
Системи
за управление
на околната среда

ICC – Одит за
охрана на околната среда

Система за управление на качеството и околната среда

Фиг. 1.
Процес на свързване на управлението на качеството
с управлението на околната среда
Предимствата от това свързване на двете системи са:
– икономия на ресурси;
– повишаване на мотивацията на персонала;
– решаване на екологичните проблеми;
– решаване на проблемите на качеството.
По този начин разгледано, управлението на качеството, което
е ориентирано към опазване на околната среда, води до бъдещи
успехи на предприятията.
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УСПЕШНА ЗАЩИТА НА ДИСЕРТАЦИЯ ЗА НАУЧНАТА
СТЕПЕН „ДОКТОР НА ПОЛИТИЧЕСКИТЕ НАУКИ“
проф. дин Тончо Трендафилов
председател на Настоятелството на КИА – Пловдив
Ректорът на Колежа по икономика и администрация – доцент
Георги Манолов, доктор по политология, защити успешно дисертация на тема: „Политическият пазар – теории, техники, модели“,
за присъждане на научната степен „доктор на политическите науки“
пред Специализирания научен съвет по политология при ВАК. Трудът бе представен от Факултета по международна икономика и политика – катедра „Политология“, към УНСС – София.
Дисертацията получи висока положителна оценка от тримата
рецензенти – проф. д-р Георги Янков, проф. дин Трендафил Митев
доц. д-р Татяна Буруджиева. И тримата рецензенти подчертаха оригиналния характер на извършеното от доц. Манолов изследване на
такова сравнително ново и с нарастващо значение явление като „политическия пазар“. Рецензентите потвърдиха своите оценки със съдържателни позовавания на дисертационния труд относно връзката
между функционирането на политическата система, широкото навлизане на политическия маркетинг в практическата политика, ролята
на лобизма и логролинга, както и с разнообразните форми на институционализиране на пазарните принципи и критерии на политическия
пазар. Както справедливо отбеляза проф. Трендафил Митев, тези
въпроси не омаловажават, а само подчертават оригиналния принос
на автора на дисертацията, която ни разкрива нови, неизследвани
страни на проникването на пазарните принципи във всички сфери на
обществено-политическия живот, опосредствано от динамиката и
възможностите, които ни предлага информационната революция.
Разгърна се интересна дискусия, която се откри c будещи недоумение въпроси от рода на: Какви са сделките на политическия пазар?; Кой е купувачът и кой – продавачът?; Що за пазар е това? и т.н.
Въпросите на проф. Ставрев, на когото аргументирано отговори проф. дин Тончо Трендафилов, след като взе думата, леко шокираха залата. Той показа недоразумението, върху което се градят
въпросите на проф. Ставрев. Първо, защото тези въпроси показват
неразбиране на дълбоката и всепроникваща сила на пазарните
принципи в живота; и второ, защото от тях става ясно, че за проф.
Ставрев в сделката има само продавач и купувач! Всъщност всяка
разменна сделка обединява интересите на участниците в нея и всеки от тях е едновременно продавач, който разменя ненужната си
вещ, и купувач, който придобива това, което му е необходимо, неза170
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висимо дали става дума за натурална размяна или за сделка, обслужвана от парите.
Проф. Трендафилов подчерта дебело положителното си отношение към изследването на доц. Манолов, което показва умението на
автора да подложи на съдържателен анализ фундаменталните особености на пазара като институция с всепроникваща сила, институция, която неизменно изпълнява ролята си на велик комуникатор, дистрибутор и алокатор. Не случайно още Адам Смит използва знаменитата христоматийна метафора за пазара като „невидима
ръка“, която разпределя ресурсите и готовите продукти по предназначение и реализира интересите на производители и потребители,
просмукани от присъщото на човешката природа егоистично начало.
Пазарът е могъща динамична сила, източник на непрестанни
промени в икономическия, политическия и културния живот на обществото. И няма защо да се учудваме, когато става дума за политически пазар, политически маркетинг, лобиране и логролинг! Вече
става актуална и темата за медийния пазар с всичките му компоненти! Тя чака своите изследователи. Нито да се изненадваме, че
всички вече спрягат думата „маркетинг“ за щяло и нещяло!...
Това е само доказателство за универсалния характер на фундаменталните пазарни принципи, обхватът на които непрестанно се
разширява под въздействието на технологичната революция и глобализацията на пазарите!...
Такава е неумолимата логика на времето, в което живеем, и
прави чест на дисертанта, че се е заел с тази нова, интригуваща и
оригинална тема.
Изказването на проф. Трендафилов провокира плодотворна
размяна на въпроси и изказвания, които неизменно обогатяваха и подкрепяха положителните оценки за качествата на дисертационния труд.
Особен интерес предизвика изказването на проф. Милан Миланов, който подчерта връзката, която разкрива дисертантът между
инструментите на политическия маркетинг като „управление в съгласие с пазарните принципи“ и функционирането на политическия
пазар в духа на изказването на проф. Трендафилов, с когото той
изрази пълно съгласие.
В дискусията взеха участие проф. Милко Петров, доц. Огнян
Минчев, доц. Александър Маринов, доц. Татяна Томова, доц.
Мария Пиргова и други, които също изразиха задоволството си от
актуалността и съдържателността на разработката за политическия
пазар. Специално беше подчертано от доц. Ал. Маринов, че много
сериозно внимание е отделено на формирането и развитието на
българския политически пазар.
В своето заключително слово доц. Манолов, първо, изказа искрените си благодарности, и второ, внесе убедителни уточнения на
основните тези, защитени в дисертацията.
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SOS ЗА ОБРАЗОВАНИЕТО, ИНТЕЛЕКТА
И БЪДЕЩЕТО НА БЪЛГАРИЯ!
проф. дин Велчо Стоянов
Така си позволих да озаглавя (спонтанния) отзив за новото
поредно изследване на колегата Петър Добрев (от Икономическия
институт към БАН), озаглавено „Българският интелект през вековете“, ИКК „Славика – РМ“, София, 2008, с. 235.
Разбира се, за настоящия отзив биха били подходящи и други
заглавия или подзаглавия, като например:
– Защо вървим в посока, която е обратна на базираното върху
знанията съвременно интелектуално общество (Knowledge Society)?
– Защо и докога у нас ще се загърбва, подценява и едва ли не
пренебрегва (преди всичко от официалните държавни институции)
многовековният традиционен стремеж и копнеж на българите към
просвета, книжнина, знания и преди всичко към „фабриката“ за тях –
образованието, макар отдавна да сме прозрели, че „народ, който
не се образова, е враг на самия себе си“ (Т. Г. Влайков). Желателно е обаче едно уточнение: народът (колкото и да е относително
това понятие) продължава да желае да се учи и образова, но препятствията в тази посока идват главно от управляващите, откъдето
следва и изводът, че именно те са враговете на своя народ (а заедно с това и на самите себе си, ако поколенията им останат да живеят в България). По друг начин казано, необразован (прост) народ
не би могъл да изгради нито силна държава („прост народ – слаба
държава“, гласи народната мъдрост), нито силна и ефективна икономика, осигуряваща по-голяма „национална баница“ и по-големи
парчета от нея за всеки един от нас, нито висока култура, която е
предпоставка, щото умът не да робува, а да царува („Ум царува, ум
робува, ум патки пасе“, гласи друга, подходяща за случая, българска народна мъдрост; впрочем пренебрегнали сме и двете цитирани
мъдрости).
Ако „разшифроваме“ и осъвременим цитираните народни мъдрости, можем да кажем, че необразован (прост) народ много по-лесно се поддава на манипулации, много по-лесно, дори неизбежно попада под чуждо икономическо и културно влияние и се оказва на
„опашката“ на Европа (а и не само на Европа); колкото е понеобразован един народ, толкова по-лесна „плячка“ се оказва за
високоразвитите и богати държави, които обикновено доминират и в
културно отношение. В подобен смисъл известният Л. Търоу говори
за осъвременен „кадифен колониализъм“ (но по аналогия би могло да се говори и за „кадифено робство“).
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Концентриран тъжен израз на отношението на управляващите
в България към образованието през последните десетилетия е закриването (с твърде лека ръка) на училища (тъкмо когато пишех настоящия отзив – 23.05.2008 г., т.е. в навечерието на светлия Двадесет и четвърти май, по радиото бе съобщено, че е подготвено закриването на още над 100 училища!), които предходните поколения
са изграждали със страст и благоговение, т.е. свещенодействащо, и
то, отделяйки от залъка (в буквалния и преносния смисъл на думата), но с твърдата, енергична и ефективна подкрепа на църквата и
държавата си. Към пасива на управляващите в сферата на образованието могат да се добавят още и приватизацията, реституцията и
промяната на предназначението на много просветни, учебни и
научни структури – от детски ясли и градини, през читалища до
средни училища; висши училища, слава богу, не са закривани, но се
ограничава обучението на студенти по административен път дори в
частните университети; финансово-икономическите ограничения са
друга тема.
Неграмотността в България беше почти ликвидирана, но тя
се завръща в големи мащаби. В медиите се сочи, че между 60 хил.
и над 100 хил. деца в България не посещават училище! Нека се
опитаме за момент да си представим каква ще бъде интелектуалната структура на човешкия капитал в България след две-три поколения на динамично демографско нарастване на неграмотната маса в
България.
Достойнство на книгата на П. Добрев е, че тя подлага на строга критична оценка недъзите на образованието в България и разобличава мита, че студентите в България били твърде много; тя показва и доказва грешките и увлеченията на управляващите през
последните десетилетия по отношение на или спрямо образователно-интелектуалната сфера, и то в условията на изграждащото се
интелектуално общество, в което главна производителна сила са
инвестициите не във веществен, а в човешки капитал. Впрочем тази
парадигма е издигната още през 60-те години на миналия век,
именно откогато започват застоят и деградацията на българското
образование – главния „инструмент“ за „производството“ на образован и качествен човешки капитал (интелект). Следователно българското образование върви в обратна посока на съвременната световна тенденция от средата на 60-те години на миналия век, като
през последните две десетилетия темповете (в тази посока) неимоверно са ускорени.
Как (и защо) бе допуснато всичко това, след като е добре известно, че най-трудно се наваксват изоставането и пропуските в образователно-духовната сфера (ако изобщо могат да се наваксат).
Посочените и други подобни мисли нахлуваха в главата ми,
когато четях и особено когато затворих последната страница на
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„Българският интелект през вековете“ от П. Добрев. Разбира се,
аналогични мисли се съдържат и в самата книга или тя поне ги провокира! Ето защо, ако имах власт, бих сторил следното:
– Бих задължил всички политици, държавници и експерти, които имат отношение към образованието и изграждането на българския интелект, да прочетат книгата; интелектуалците сигурно самостоятелно ще проявят интерес към нея;
– Бих организирал широк национален форум и парламентарна
анкета по проблемите на българското образование и наука, от които
в решаваща степен зависи проспериращото бъдеще на нацията и
държавата;
– Бих задължил компетентните органи във възможно най-кратък срок да изготвят обосновани и адекватни на съвременните изисквания стратегия и политика на българското образование, изискващи се от повелята на времето, които да се изведат като първостепенен национален приоритет1.
Вече не само развитите страни извеждат образованието си
като първостепенен национален приоритет (включително и във финансово отношение). Това го правят и много от развиващите се
страни с надеждата да създадат необходимите условия за бъдещ
икономически растеж и социален просперитет.
Едва ли може да се посочи държава, която е „дръпнала“ в своето социално-икономическо развитие, без да е тръгнала от образователната си система, при активната и щедра подкрепа и поддръжка от страна на държавата. Да се разчита само или главно на пазара в образователно-интелектуалната сфера е самоубийствен път,
доколкото все повече изследователи стигат до извода, че „пазарът
убива културата“, чийто важен компонент е образованието. Вярно
е, че „пазарът е велик социален механизъм“ (по Ал Гор), но не бива
да се пренебрегват и неговите велики слабости, недостатъци, дори
пороци, които го превръщат в „убиец“ на морално-духовните ценности, доколкото ги пренебрегва и подчинява на законите на пазара,
на икономическата рационалност и ефективност.
При неизбежните опити да се приведе в съответствие с повелята на времето образователно-интелектуалната сфера в България
1

Вероятно е известен, но ще си позволя да припомня един исторически факт.
Бившият Съветски съюз пусна първия изкуствен спътник на Земята (1957 г.) и
изпрати първия космонавт в околоземна орбита (Ю. Гагарин – 1961 г.) Тези
факти се посрещат като шок в САЩ, тъй като по-изостаналите (според тях) руснаци са ги изпреварили в надпреварата за усвояването на Космоса. По този
повод в САЩ се извършва национален преглед на причините, поради които те
са изостанали от бившия Съветски съюз (Русия) в овладяването на Космоса.
Прегледът и анализът показват, че главната причина е по-калпавото им образование. Последицата от всичко това е издигането на образованието им като
първостепенен национален приоритет. Изводът, смятам, че е ясен.
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неизбежно ще се наложи да се ползва и опитът на други водещи в
това отношение държави. Не бива обаче да се подценяват и пренебрегват и националният опит и традиции в това отношение, довели до българското образователно чудо в по-далечното ни минало. В
случая е полезно да припомним думите на известния български културолог от близкото минало Петър Увалиев (живял и творил дълги
години на Запад). Той казваше, че от коренчето на орхидея, донесено от чужбина и посадено върху неблагоприятна и неподходяща
българска почва, може да израсне и тръне. Следователно трябва да
внимаваме от чуждите коренчета на орхидеята да не израсне на
българска почва тръне.
Нека обаче да обърнем по-конкретен поглед към рецензираната книга на П. Добрев („Българският интелект през вековете“).
Солидните исторически познания на автора са му позволили
да проследи и анализира развитието на българския интелект от найдревни времена (когато най-древните българи са започнали миграцията си от подножието на Хималаите на запад към Европа и Балканите в частност) до днес. Изводът му е, че българите (включително най-древните) винаги са ценели и отдавали уважение и почит
към разума, ума, интелекта и неговите носители – кънигачиите (от
кънига – книга), книжовниците, учените, т.е. знаещите и можещите
хора. Интересното е, че авторът говори не само за индивидуален
или личностен, но и за „надличностен и/или висш разум“, израз и
проява на който е държавата. Тезата му е, че от най-древни времена българите са имали силноразвит „надличностен и/или висш разум“, израз и проявление на който са три важни исторически факта, а
именно: а) по своя древен път от Хиндокуш до Балканите българите
са изградили четири оригинални или по-скоро уникални държави; б)
било е време, когато България е била третата по сила и мощ (след
Рим и Византия) европейска държава; в) сътвореното от българите
и България след Освобождението от турско робство образователно
и икономическо чудо, което е направило впечатление не само в Европа, но и на един от тогавашните американски президенти.
Авторът по един убедителен начин показва как се е развивал
българският интелект, на чиято „фабрика“ или по-скоро „манифактура“ (т.е. организираното от църквата и държавата образование) се
поставят основите още през ІХ век, който започва да подготвя предпоставките за Златния век на България. Именно и главно тогава по
българските земи кипи невероятно активна просветно-духовнокнижовна дейност; по този повод авторът с основание пише за
„българската държава на духа“.
От анализите в книгата се вижда, че ІХ век е твърде важен за
България не само с полагането на основите на българското образователно дело, но и със създаването на невероятно силно за времето си религиозно-еретично движение – богомилството; то се разп175
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ространява на Запад от България и стига бреговете на Атлантическия океан. Именно богомилството се счита за основа на многобройните религиозно-сектантски движения и борби, разтърсвали Европа около пет века; към него (богомилството) са проявявали интерес не само български, но и чуждестранни учени изследователи2.
За съжаление полетът на „българската държава на духа“ е прекършен от двойното многовековно иго – политическото (турскоазиатското) и религиозно-духовното (гръцко-византийското). Именно
през този период се изгражда митът за българите като номадско,
некултурно и изостанало племе. Авторът разобличава този мит и
доказва, че българите по произход и в дълбоката си (още древна)
същност са били високоцивилизован, единен и горд народ, носещ със
себе си високата и уникална цивилизация от подножието на Хималаите до Европа и Балканите в частност. Вероятно тези му качества са
съхранили неговия дух през многовековното двойно чуждо иго.
С особена жар, плам и вдъхновение П. Добрев пише за знаменитото българско Възраждане (еквивалент на западния Ренесанс),
което има изключителна роля за изграждането на българския интелект и духовност през т.нар. „Ново време“. Може би има основание
да го назовем втория Златен век на България. Авторът изтъква както
характерните особености на българското Възраждане и най-важната
от тях, че то поставя в центъра не само и толкова интелекта, колкото
нравствеността. В тази връзка се цитира надпис на обгорена книга от
XV век, където е разчетен следният текст: „Ниско летят крилете на
разума. Високи са само постигнатите добродетели“.
Струва ми се обаче, че високата нравственост през онези
времена е била характерна не само за българите, но и за другите
народи. Впоследствие обаче настъпва т.нар. „духовно-културна криза“, която над 150 години непрекъснато се разширява и задълбочава. Известният американски автор П. Бюканън я счита за главен
смъртоносен фактор за Запада и предрича, че градющето бъдеще
принадлежи не на западния, а на развиващия се свят3.
Впрочем приведеният по-горе цитат за по-високата ценност на
добродетелността спрямо разума е превъзходна интерпретация за
двойствената роля на най-човешкото у човека – разума му, който, за
съжаление, може да се използва не само за „Добро“, но и за „Лошо“.
Така е орисан човекът, след като неговите прародители са нарушили божията заповед и са вкусили от забранения плод или от плодовете на забраненото дърво. В резултат на това им деяние те са изгонени от рая и са прокълнати с пот на чело да изкарват прехраната
си и сами да разпознават доброто от злото, т.е. да се превърнат в
2

Вж. например: Зайферт, Лео, Йозеф. Световните революционери (от поп Богомил до Ленин). Прев. от немски. София, 1994.
3
Вж.: Бюканън, П. Смерть Запада. Пер. с англ. Москва, 2003.
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морални личности, чийто разум все повече ги деморализира. Може
би още тук е посято семето на морално-духовните кризи, в които е
изпадало човечеството в периода на своето историческо развитие.
Определен „принос“ в тази посока е оказал и „Златният телец“, респ.
пазарът, който подчинява и духовността на своите (пазарни) закони
и на икономическата рационалност и ефективност.
Тонът на автора е значително приповдигнат, когато се изследва българският интелект и „фабриката“ за изграждането му –
образованието. Заглавието на главата подсказва твърде много в
тази посока – „Полетът на свободния български дух“, който сътворява „българското чудо“ (образователно и икономическо) след Освобождението през 1878 г.
От изследването и анализа в книгата се вижда, че образователно-интелектуалното развитие на България се поддържа на сравнително добро равнище до около 1965 г., когато настъпва (неоправдан и алогичен) застой.
Най-минорен е тонът, който преминава в разочарование, тъга
и остри критични реплики към неадекватното отношение и политика
на управляващите в България спрямо българското образование,
интелект и наука. Това с още по-голяма сила важи за последните
около две десетилетия на т.нар. „преход“ или трансформация (които
някои по-сполучливо наричат „велика мирна полукриминална революция“) през които изоставането в количествени измерители е не в
проценти, а в пъти (в двуцифрени, дори и в трицифрени измерения
според приведените от автора данни). Авторът е наименувал главата, в която изследва застоя и упадъка на българското образование,
интелект и наука, така: „Драмите в развитието на българския интелект“. По-скоро става дума за дълбоката криза, в която изпадат и
все още се намират нашето образование, интелект и наука. Тук
спонтанно си спомням популярния стих на един от изявените титани
на съвременната мисъл и дух Р. Ралин: „сит търбух, за наука глух“.
Метафорично би могло да се каже, че търбухът на управляващите
след 1965 г. динамично, а след 1989 г. експлозивно започва да става все по-сит, а образованието, интелектът и науката все повече да
линеят и от свежи и красиви да се превърнат в увяхващи и неприветливи цветове.
И така, след 1965 г. умерено, а след 1989 г., се оказа, твърде
ускорено вървим (по отношение на образованието, интелекта и науката) в посока, обратна на тази, в която се движи развитият нормален свят. Българският народ търпеливо чака (с цената на много социални жертви) управляващите да повишат оценките си за деструктивното си отношение и политика спрямо образованието чрез изграждането на интелектуалния капитал и науката, но засега като че
ли се вижда само светлинка в тунела.
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Посланието, което може да се изведе от книгата на колегата
П. Добрев, е, че е крайно време и у нас да се разбере (главно от управляващите), че стабилен и динамичен икономически растеж, а
също така силно желаният, вече жадуваният социален просперитет
могат да се постигнат само на една-единствена основа – създаване
на високообразован, висококачествен, високоинтелектуален човешки капитал, за изграждането на който условията са далеч от желаните и необходимите за пълноценно и съвременно интелектуално
общество (Knowledge Society).
Накрая бих искал да кажа, че във високоценената и оценена
от мен книга на колегата П. Добрев се съдържат и някои констатации, изводи и постановки, които не ми изглеждат обосновани, убедителни и приемливи и с които при цялото ми уважение не бих могъл да се съглася, а именно:
1. Допуснатото противопоставяне между БАН и университетите; БАН и нейните структурни звена наистина имат изследователски
характер, докато университетите освен научноизследователска, изпълняват и учебно-преподавателска дейност, но това не е основание за противопоставянето им. Още повече че трудно се намират
утвърдени учени в БАН, които да не осъществяват и преподавателска дейност в един или друг университет. Освен това има страни, в
които не академиите, а университетите са основните центрове за
развитие на науките.
2. Изразеното, ако правилно съм го схванал, подценяване на
изследователските възможности на университетите и изводът, че
едва ли не само в БАН и в нейните структури се създава наука, а
университетските преподаватели „дължат почти целия свой багаж
на изследователите, които те старателно преписват и подреждат в
своите учебници“ (с. 217). Мисля, че някои действително печални
частни случаи не могат да бъдат обявени за правило, както, надявам се, смята и уважаемият автор.
3. Не бих могъл да приема, а, надявам се, и авторът, че „в университетите се извършват най-вече началните стъпки към изграждането на научните интелекти, тъй като там студентите се зареждат
с един изходен фонд от знания“ (с. 220). В случая се пренебрегват
предуниверситетските структури и степени на образование, над които стоят висшите училища. Именно университетите преподават (и
генерират) висши знания, подготвят висш интелект. Това се постига
не само с обучението на студенти (бакалаври и магистри), но и с
подготовката на докторанти, а така също на висококвалифицирани
хабилитирани преподаватели – учени.
4. Смятам за твърде емоционално твърдението, че, ако в България имаше „двама-трима стопански историци, може би нямаше да
се разпространи измамата, че чрез хаос и беззаконност се гради
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либерална пазарна икономика“ (с. 219). Нещата в действителност са
много по-сложни и дълбоки.
5. Определено бих влязъл в спор с уважаемия колега П. Добрев по отношение на твърдението, че „за успешното развитие на
малките страни е нужен по-голям научен капацитет, отколкото в големите държави“ (с. 220). Може би главно поради факта, че малките
страни имат и по-малко отрасли (и подотрасли) и/или сектори (и
подсектори) в сравнение с големите. На тази основа на малките
страни е потребен и по-ограничен научен капацитет в сравнение с
големите държави. Така че повече научен капацитет обективно не е
потребен на малките страни, но качествен – да!
В интерес на истината онези обосновки и твърдения, които за
мен персонално, а може би и за една сериозна част от научната
общност, биха прозвучали необосновано и неубедително, се съдържат само в един от параграфите на глава 6-а (параграф 6-и),
където се изследва и анализира състоянието на българската наука,
където колегата П. Добрев като че ли се е поддал на емоции и/или
пристрастия. Казвам това, защото аз съм очарован преди всичко от
останалата част на изданието (книгата), където се изследват, анализират и оценяват развитието и състоянието на българския интелект през вековете и на „фабриката“ за изграждането му – образованието.
И накрая, бих искал да подчертая, че отправените критични
бележки към колегата П. Добрев имат най-добронамерен характер.
Те в никакъв случай не променят изключително положителното ми
мнение и твърде високата ми оценка за „Българският интелект през
вековете“. Всъщност това е една изключително актуална тема, при
която най-негативното отношение (и с най-негативните последици
за народа ни) би било… мълчанието, апатията, безразличието. Защото просперитетът и по-доброто бъдеще на една нация се обуславят от нейното образователно интелектуално равнище, т.е. от развитието на качеството на образователната ù система.
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