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Анотация 

 

Научната монография „Българската стопанска политика в управленски контекст 1920 – 2020“ е 

първа по рода си в България. Основната цел на автора е да демонстрира възможностите на 

управленския подход и неговата висока научна пригодност за описание, анализ и интерпретация 

на българската стопанска политика. За да се изпълни поставената цел се разглеждат и проучват 

три основни проблемни кръга: Основни подходи за изследване на българската стопанска 

политика; Основни управленски подходи за изследване на българската стопанска политика; 

Изследване на българската стопанска политика посредством управленския подход. Съчинението 

е комбинация между теория, аналитични описания с управленско-исторически характер в 

рамките на стогодишен времеви период (1920 – 2020) и конкретно изследване по оригинална 

управленска методика. Трудът, който е с интердисциплинарен характер е предназначен за 

изследователи, преподаватели, студенти, както и за специалисти по управление, икономика, 

история, политология, философия, социология, психология, сигурност и други сродни научни 

специалности. Тъй като стилът на изложение не е строго научен, то произведението може да се 

чете и от всеки, който се интересува от сложната, но и вълнуваща проблематика на домашната 

стопанска политика, която засяга пряко всеки един българин. Монографията е онагледена с 

многобройни фотографии, както и с таблици и фигури.         
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УВОД 
 

Замисъл на монографията 
 

Съзнаваме отлично, че написването на книга със заглавие „Българската 

стопанска политика в управленски контекст 1920 – 2020“ е голямо научно 

предизвикателство. Това, според нас, се обуславя от следните три основни 

фактори.  

На първо място, българската стопанска политика изключително рядко е 

проучвана в изцяло управленски аспект и то по систематичен начин, което е 

гигантски и даже необясним парадокс, но е безспорен и биещ на очи факт, за 

който все още нямаме никакво логично обяснение. Изследването на този сложен 

феномен най-често се прави посредством исторически, икономически, 

политически и социологически дискурс или в някаква променлива конфигурация 

между изброените дискурси. Това означава, че почти няма оригинални български 

управленски модели (от изследователски тип), които могат да бъдат използвани, 

надстроявани, модифицирани, усъвършенствани, препоръчвани, критикувани или 

отхвърляни. Налице в случая са само управленски фрагменти. В практически план 

нещата изглеждат така – стопанските управленски модели от ерата на социализма, 

например, са съветизирани, а стопанските управленски модели от времето на 

прехода (след 1989 г.), са американизирани – т.е. в действителност самобитни 

български управленски модели почти няма, ако такива изобщо е възможно да 

бъдат конструирани. В световен мащаб управленски модели, разбира се, 

съществуват и то многобройни, но проблемът е, че българските са крайно оскъдни 

и са под формата на информационни късове и буци. Това крие както недостатъци, 

но така също има и своите предимства, тъй като всеки опитал се да създаде що-

годе методичен текст и съответен модел (описателен, аналитичен, тълкувателен 

или прогностичен), макар и непълен и дори напълно погрешен, се превръща в 

първопроходец.   

На второ място, не е съвсем ясно по какъв точно начин трябва да се 

подхожда при изучаването на българската стопанска политика от управленска 

гледна точка. В конкретния случай не е наличен и научен консенсус какво 

всъщност представляват управленския анализ и управленския синтез на същата 

тази стопанска политика. От една страна, това е донякъде смущаващо, но, от друга 

страна, дава възможност на всеки един изследовател да подхожда както сметне за 

уместно в съответствие с личните си академични предпочитания и съответна 

подготовка.  

На трето място, управленският подход по отношение на стопанската 

политика е релативен, което ще рече, че няма господстващ такъв. В това няма 

нищо необичайно, тъй като управленската наука е плуралистична по начало. В 
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зависимост от своите научни пристрастия ученият може да подходи по различен 

начин. Различният подход води обаче до различни резултати и от това никой 

никъде не може да избяга или да се скрие. Ако даден учен, например, е 

привърженик на схващанията на Джон Мейнард Кейнс, при анализа на 

българската стопанска политика той ще направи едни изводи, ако се придържа 

към постулатите на Милтън Фридмън, то неговите заключения касателно същия 

феномен ще бъдат напълно различни. Всичко това трябва да се има предвид и не 

бива да се маскира, преиначава или премълчава, както нерядко се случва.   

Още в самото начало на този труд искаме да подчертаем, за да няма 

недоразумения и непокрити очаквания в последствие, че читателят не бива да 

очаква пълна, подробна и детайлизирана  картина на българската стопанска 

политика в управленски контекст за периода 1920 – 2020 г. и той действително 

няма да я намери в произведението. Трябва да признаем, че това наистина е 

непосилна задача за самостоятелен автор или поне за нас. За да бъде изпълнено 

всеобхватно проучване по всички научни правила и да се задоволят всички 

читателски интереси и капризи са необходими като минимум четири неща 

събрани накуп – десетилетия изследователски труд от типа къртовски, намиране, 

прочитане и осмисляне на хиляди архивни единици (огромната част от тях не са 

дигитализирани, а са на физически носители – някои разпадащи се в ръцете ви, 

разпилени и даже прикрити в най-различни институции и организации), екип от 

квалифицирани сътрудници и щедро финансиране. Не сме в състояние да 

изпълним и подсигурим нито едно от тях.  

Нашата основна цел при написването на съчинението е друга, а именно – да 

демонстрираме възможностите на управленския подход и неговата висока 

научна пригодност за описание, анализ и интерпретация на българската 

стопанска политика. Искаме, също така, да откроим и аргументираме 

собствената си гледна точка по разглежданата комплицирана тематика, която би 

могла да бъде проблематизирана впоследствие от други автори, ако желаят това, 

което ще фокусира изследователския интерес именно върху управленската сфера. 

Най-вече това ни интересува и към него се стремим. Дори това обаче е нелеко, а 

действително трудно начинание, като се надяваме да сме съумели да го 

реализираме. Дали сме сполучили в това си намерение могат да кажат само 

читателите, след като се запознаят и с последната страница на нашата скромна 

монография. Те, както винаги, са най-меродавният съдник.  

Избираме кратък вариант на книгата, макар и да можехме да напишем и над 

500 страници, като за нас това нямаше да е никакъв проблем. Това е продиктувано 

от установения с експериментални изследвания факт, че книги по-големи от 250 

страници като правило биват изцяло пренебрегвани от т.нар. типичен (масов) 

читател – т.е. той/тя  изобщо не ги прочита, а захвърля на секундата. Не бихме 

искали да ни сподели тази незавидна съдба и поради тази причина намалихме 
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количеството страници. В тази връзка там където е възможно винаги 

предпочитаме да бъдем лаконични, вместо многословни, а понякога даже тезисни, 

тъй като живеем в свръхизобилен откъм информация век, където данните текат на 

талази към потребителите като милиони Ниагарски водопади.      

При изследването на българската стопанска политика в управленски 

контекст се спираме върху времевия период от 1920 до 2020 г., макар и 

спорадично да се занимаваме и с други времеви отрязъци. Смятаме, че сто 

годишният период е напълно достатъчен за да могат да се представят, анализират 

и разтълкуват в сбит маниер най-важните явления и процеси от българската 

стопанска история през призмата на управленския подход. Още нещо в тази 

връзка – годините 1920 и 2020 се запомнят много лесно, тъй като ограничават 

точно един вековен промеждутък.     

  

Организация и съдържание на материала 

 

В композиционно отношение монографията се състои от увод, три глави, 

заключение и библиография. В глава първа се разглеждат основните подходи за 

изследване на българската стопанска политика. В глава втора се проучват 

основните управленски подходи за изследване на българската стопанска политика. 

В глава трета се осъществява изследване на българската стопанска политика 

посредством управленския подход. Произведението включва пет таблици, шест 

фигури и 56 фотографии. Библиографията съдържа 133 източници, от които 73 на 

кирилица и 60 на латиница.     

 

Обвързаност и отговорност 

 

Представените в монографията идеи, описания, анализи и интерпретации са 

лично мнение и виждане на автора и не са обвързани по никакъв начин с други 

организации, институции, структури или физически лица. Те са резултат от 

неговия скромен изследователски, преподавателски, консултантски и житейски 

опит. 

Единствено и само авторът носи пълната отговорност за несъвършенствата, 

пропуските и грешките в произведението, каквито неизбежно има.   

 

Благодарности 

 

 Изказваме сърдечни благодарности на всички изследователи, учени и 

преподаватели, които са се занимавали и се занимават с изучаването на жизнено 

важната за България и българите сфера на българската стопанска политика. 

Настина бяхме стъпили на раменете на гиганти. Без техните упорни усилия и 



11 

 

безспорни постижения ние не бяхме в състояние да напишем и една страница, тъй 

като нямаше да разполагаме с теоретичния фундамент и емпиричния материал 

върху който да се опрем и оттласнем.   

Отправяме думи на благодарност и към нашите уважавани рецензенти – 

проф. д-р Светослав Димков, доц. д-р Теодор Дечев и доц. д-р Костадин Коларов, 

които ни помогнаха с ценни съвети и ни предпазиха от допускането на някои 

грешки.      

 

София, 28 март 2022 г.                                Авторът    
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ГЛАВА ПЪРВА. 

ОСНОВНИ ПОДХОДИ ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ   

НА БЪЛГАРСКАТА СТОПАНСКА ПОЛИТИКА  
 

Въведение 

 

 Основните подходи за изследване на българската стопанска политика като 

че ли са историческият, политическият и икономическият (Виж Фигура 1). 

Основните подходи се интерпретират от нас като най-важни и най-съществени, 

ето защо именно затова се захващаме с тях в самото начало на нашето 

произведение. Разглежданите подходи, също така, обхващат най-устойчивата и 

най-централната част на сложния и разносъставен феномен1 наречен българска 

стопанска политика.  
 

 
 

Фигура 1. Основни подходи за изследване на българската стопанска политика 

Източник: Авторът 

 

Безспорно съществуват и други подходи за описание, анализ и 

интерпретация на споменатата реалност, но те, по наше мнение, не могат да бъдат 

класифицирани като основни. Тук, без претенции за изчерпателност, сме в 

състояние да споменем социологическия подход, психологическия подход и 

антропологическия подход (донякъде спорно). Все пак да кажем няколко думи за 

социологическия подход, макар и да не го разглеждаме впоследствие. Визираният 

подход също така проучва стопанската политика главно през призмата на 

индустриалните отношения и сигурността. Напълно сме съгласни с Теодор Дечев, 

който в тази връзка пише: „Връзката между индустриалните отношения и 

сигурността е очевидна. Нещо повече – с чиста съвест може да се каже, че 

 
1 Приемаме понятието феномен, така както го тълкува философът Едмунд Хусерл, смятан за 

основоположник на феноменологията – т.е. основен, цялостен и достоверен (истинен) елемент, 

който се съдържа в човешкото съзнание, но като проявление на обективната реалност.       

Основни  

подходи 

Исторически  Политически  Икономически  
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индустриалните отношения са във фундамента на обществената сигурност. 

Всъщност, социалният диалог, залегнал в европейското законодателство още с 

Амстердамския договор е алтернативата на това, което в марксическата 

терминология се нарича „класова борба“. 

По-нататък в тази книга се представят убедителни доказателства, че 

развитието на социалния диалог и индустриалните отношения е една от 

предпоставките за осигуряване на конкурентоспособност на националната 

икономика“ (Дечев, 2015, стр. 9).  

Съществуват, разбира се, и хетеродоксални, екзотични, маргинални и даже 

апокрифни подходи.   

Управленският подход, който е основен фокус на нашето изследване, е 

много особен случай, но в глава първа няма да го засягаме изобщо, а ще се 

посветим изцяло на него в глава втора и в глава трета на монографията. Всъщност 

ние описваме, анализираме и интерпретираме историческия, политическия и 

икономическия подход, с основа цел да се видят приликите и разликите между 

тези три подхода и управленския такъв, а не да ги проучваме обстойно. Също така 

е много важно да се отбележи, че историческият, политическият и 

икономическият подход не са в центъра на основния ни изследователски интерес. 

Те са своеобразен изследователски фон върху който разгръщаме впоследствие 

вижданията и разбиранията си относно управленския подход – възелът на 

творбата ни.     

 В случая възниква логичният изследователски въпрос – а не може ли 

историческият, политическият и икономическият подход да се обединят и 

българската стопанска политика да бъде изучена чрез общ (синтетичен) подход? 

За съжаление това към момента действително не е възможно, не че не ни се иска, 

тъй като трите подхода представляват и олицетворяват обособени и 

диференцирани науки с ясно разграничени предмети и демаркационни 

изследователски линии. Механичното обединение на тези три разнородни 

предмета (исторически, политически, икономически) няма да ни доведе до общ 

непротиворечив предмет (същина) на изследването макар и с три измерения, а до 

размиване, разсейване и дори изчезване на предметността (спецификата) на 

конкретното проучване. В случай, че прибегнем към холистичен, а не към 

редукционистичен подход, така получената синтетична картина на българската 

стопанска политика ще се яви пред нашия взор мъглява, фрапантно еклектична и 

даже неразбираема. Поради тази причина единственият изход е използването на 

редукционистичен подход и описанието, анализа и интерпретацията на 

българската стопанска политика през изследователската оптика на три отделни и 

то предметно ориентирани призми – историческа, политическа и икономическа, 

които впоследствие, биха могли да бъдат сглобени в обща панорама (съществува 

принципна възможност да бъдат обединени), ако това изобщо е по силите и 
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възможностите на даден изследовател или група от изследователи. Точно така и 

ще направим – ще разгледаме историческия, политическия и икономическия 

подход един по един – по отделно.         

 

1.1. Исторически подход и българска стопанска политика  

 

 При представянето на историческия подход и неговите релации с 

българската стопанска политика, вън от съмнение, може да се подходи по много и 

то твърде различни начини. Съобразно изследователските си цели ние избираме 

следния модел. Първо, изясняваме някои твърде важни исторически въпроси от 

методологичен характер, които като правило биват неглижирани. Второ, описваме 

и анализираме ключови фрагменти от  българската стопанска политика през 

погледа на историци. Последните, естествено, не могат да представляват 

изчерпателен и всеобхватен списък (генерална съвкупност), тъй като вероятно ще 

ни трябват хиляди страници текст за описания, аргументи и доказателства, както и 

десетилетия труд за проучвания, за да ги обхванем в тяхната цялост и то по 

отношение само на българската стопанска политика. Не разполагаме нито с 

времето, нито с ресурсите, нито имаме желание да го сторим. В случая 

подхождаме избирателно, като формираме извадка – спираме се само върху 

отделни историци, като привеждаме техните проучвания с основна цел не да 

изследваме систематично тяхното творчество, а да демонстрираме особеностите и 

спецификите на историческия подход в най-общи щрихи и то в контекста на 

българската стопанска политика. Повтаряме, че демонстрираме и показваме 

възможностите на историческия подход по повод проучването на българската 

стопанска политика. Нищо друго в случая не ни интересува. Припомняме, че 

основният фокус на нашето изследване не е нито исторически, нито 

политологичен, нито икономически, а управленски.          

 

Исторически въпроси от методологичен характер  

 

 Още в интродукцията трябва да се каже, че историческият подход е най-

масово използваният за описанието, анализа и интерпретацията на българската 

стопанска политика. Историческият подход, вън от всякакво съмнение, е 

водещият подход. Това е толкова очевидно, че дори няма нужда да бъде описвано, 

аргументирано и доказвано. В случая обаче възникват няколко много съществени 

въпроси от методологичен характер.  

 На първо място, се сблъскваме с факта, че не съществува (няма) единна 

(общоприета) историографска методология. Това, според нас, влече след себе си 

като следствие огромни проблеми от научен характер. На практика, също така, 

повечето историци не заявяват открито в своите произведения, че следват 
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конкретна (общоприета) историографска методология, а и такава действително 

липсва.  

Любимият похват на историците всъщност е наративът (описанието), 

последван от оценки и интерпретации (със стремеж към обективност, но почти 

винаги субективни в една или друга степен), като това се смята да е напълно в 

реда на нещата (и като че ли е в реда на нещата). Казано същото с други думи – 

професионалните историци, които не са чак толкова многобройни (има и милиони 

непрофесионални), разказват за миналото въз основа на извори (не винаги и на 

всяка цена първични), като субективно оценяват и субективно интерпретират 

същите тези извори. Визираните оценки и интерпретации обаче биват както 

субективни (доста по-често), но понякога те са и субективистични (много по-

рядко). Субективното е нещо правдоподобно (но не съдържа непременно цялата 

истина), докато субективистичното е нещо измислено (изфабрикувано). Поради 

субективността на оценките и на интерпретациите едни и същи извори и факти се 

оценяват по съвсем различен начин.  

Случилото се на 9 септември 1944 г. в Царство България, например, се 

представя по всевъзможен начин, като ако го чете човек, който не е българин ще 

си помисли, че става дума за съвсем различни исторически събития, дори за друга 

държава, а някой може даже да си представи, че и епохата е някаква различна. За 

едни историци това е народно въстание, за други – успял метеж, за трети – 

буржоазнодемократична революция (маскирана или явна), за четвърти – особен 

тип пролетарска революция, за пети – държавен преврат в условията на съветска 

окупация, за шести – триумф на конспирацията, за седми – предопределено 

събитие договорено от СССР, САЩ и Великобритания на Техеранската 

конференция през 1943 г., за осми – съветско мероприятие и т.н. Това е кристално 

ясен факт, че историята на практика е субективна наука и привеждането на други 

доказателства в случая не са необходими.  

Нещата още повече се заплитат защото историята не е вече само 

традиционна (работеща по схемата извор, наратив и оценка), а в нея мощно 

нахлуват и нови методологични течения и методики – клиометрия, 

полидсциплинарен синтез, семиотика, системи с изкуствен интелект за 

подпомагане на изследователските оценки и други. Поради това започва да се 

използва съвсем друг инструментариум, а и интерпретациите, които се правят все 

повече се отдалечават от историческите, или поне от техния класически вид. 

Масираното навлизане на изкуствения интелект в историческата проблематика, 

което стои непосредствено на прага ще промени пък до неузнаваемост науката за 

старината. Изкуственият интелект наистина ще измени по фундаментален начин 

историческата наука и вероятно тя ще се превърне в нещо друго – в какво точно, 

не знаем към момента.            
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 В потвърждение на написаното привеждаме кратък текст на авторитетния 

британски историк Ричард Крамптън: „През 1965 г. българското ръководство 

въвежда поредица от реформи, които трябваше да доведат до по-голяма 

икономическа отчетност и където новата система на „планиране отдолу“ трябваше 

да позволи на местните предприятия и техните директори по-голяма отговорност. 

Сътресенията в Чехословакия три години по-късно спряха програмата за реформи, 

която се оказа мъртва в това направление. Не само партията се върна към 

икономическата ортодоксия, като всъщност се затегна и политическия контрол“ 

(Crampton, 2005, рр. 193-194).  

Нека да направим сбит анализ на приведения текст на Ричард Крамптън, 

автор на „Кратка история на България“, в методологичен ключ. Безспорно е, че в 

текста историкът поставя два обективни времеви маркера – 1965 г. и събитията в 

Чехословакия от 1968 г. (наратив) около които групира и изказва своите оценки. 

От методологична гледна точка обаче е напълно неясно понятието 

„икономическата ортодоския“. Какво всъщност Ричард Крамптън разбира под 

„икономическа ортодоксия“? Марксистка икономическа система,  икономическа 

система формирана под възгледите на Тодор Живков, регулирано стопанство от 

балкански вид, ръководена икономика, икономическа система копирана от СССР, 

побългарена икономика от сталинистки тип, комунистическа икономика, 

своеобразна неокейнсианска система примесена със социалистически елементи, 

държавен капитализъм, капитализъм по български, нещо друго? Можем само да 

гадаем, защото британският историк не е заявил (написал) в своето произведение, 

или не става ясно, към кое методологично икономическо направление се 

придържа – либерализъм, консерватизъм, социализъм и т.н. Това наистина е 

проблем защото различните икономически направления дават различни 

тълкувания и интерпретации на основните икономически термини, а ние не знаем 

(не можем да разберем) Ричард Крамптън към кое икономическо направление 

принадлежи. За привържениците на Милтън Фридмън „икономическа ортодоксия“ 

е едно, за симпатизантите на Джон Мейнард Кейнс „икономическа ортодоксия“ е 

друго, а за последователите на Карл Маркс „икономическа ортодоксия“ е нещо 

съвсем различно. Още нещо важно – за дадено икономическо направление 

„икономическата ортодоксия“ може да е наистина „икономическа ортодоксия“, но 

за друго икономическо направление  „икономическата ортодоксия“ може да е 

„икономическа хетеродоксия“.  

Точно тук е проблемът. Ако даден историк недвусмислено заяви към кое 

методологично направление се придържа (или го следва, или му се 

противопоставя, или го използва като фон) почти всички въпроси от онтологичен 

и епистемологичен тип се снемат, но ако това не е сторено – всички въпроси от 

онтологичен и епистемологичен тип остават, даже се задълбочават. Науката е 

плуралистична и в сферата на хуманитарните и обществените научни дисциплини 
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няма общоприето научно знание – т.е. няма и общоприета (универсална) 

методология, като съществуват само фрагментарни (парциални) методологии, 

които постоянно и ожесточено се борят за надмощие по между си посредством 

своите адепти и привърженици. Това важи, естествено, и за историческата наука. 

Голяма част от историците пишат така сякаш съществува универсална 

(общоприета) историческа методология, а такава няма, а и не може да съществува 

по принцип. Има и историци, които смятат, че методология (каква и да е 

методология) не трябва да има по начало, като те имат пълно право на това свое 

убеждение, но в такъв случай излиза, че всеки историк може да пише без да се 

съобразява с критериите за истина – т.е. всичко написано е истина, което няма как 

да бъде вярно и наистина не е вярно. Стигайки до крайност можем даже да 

отбележим, че ако методологията напълно изчезне от историческите изследвания, 

то се заличава и границата между научна истина и научна лъжа и всеки може да 

тълкува написаното както си иска, както му е удобно, както му хареса или както 

му е поръчано.                     

На второ място, българската историография, включително тази посветена 

на българската стопанска политика, се придържа към мейнстрийм (общоприети, 

водещи в момента) методологии, като много рядко се наблюдава наличието на 

оригинални методологични виждания.  

Едно от изключенията в случая е методологичният подход на историка 

Стефан Чурешки (Чурешки, 2012; Чурешки, 2004; Чурешки, 1998), който трябва 

да изтъкнем, не пише по тематиката за българската стопанска политика, а по 

съвсем друга. Визираният подход на Стефан Чурешки (1966 – 2012) наистина е 

самобитен и твърде специфичен (според някои негови критици маргинален и 

дълбоко ненаучен), като в него се смесват класически историографски елементи с 

християнски светоглед от източно-православен тип.  

 

 
Стефан Чурешки. Източник: chureshki.wordpress.com 

 

Задължително трябва да изтъкнем, че официалната (академичната) 

българска историография даже не споменава името на Стефан Чурешки, сякаш 

той не е живял и не е написал десетки публикации. Може дори да се каже, че 

официалната (академичната) българска историография като че ли се срамува от 

този изследовател, а по наше мнение, няма основания за това, даже напротив.   
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Вероятно Стефан Чурешки все пак е основоположникът на нов 

историографски методологичен подход в българската наука за старината и е един 

от броящите се на пръсти, които като че ли успешно съвместяват два различни 

свята – наука и религия, ако това изобщо е възможно, тъй като науката е 

рационалност, а религията – вяра. Как да обединиш тези два крайни полюса? По 

принцип подходът му (историческа християнска методология от научен тип) е 

приложим и в други научни дисциплини, не само в обсега на историята. Остава 

това само да бъде сторено от негови последователи, което поне засега не се 

забелязва.    

На трето място, в тезауруса на историческата методология влиза и 

важният въпрос за научните теории и тяхната структура, както и не по-малко 

същественият въпрос за научния закон (научните закони). В канавата на тази 

действително твърде комплицирана проблематика не можем да не зададем 

следния въпрос – съществуват ли изобщо исторически научни теории и 

исторически научни закони в ареала на изследванията на българската стопанска 

политика? Струва ни се, че такива няма откроени или поне на нас такива не са ни 

известни. Да поясним, за да не стане недоразумение, става дума за историческа 

научна теория (научни теории) посветена изцяло на българската стопанска 

политика с всичките нейни основни атрибути – т.е. описание, анализ, обяснение и 

предсказване на явлението българска стопанска политика. Нека да отбележим, че 

българската стопанска политика е чрезмерно важен научен проблем и 

историческата наука трябва да му обърне подобаващо внимание чрез своите 

представители – историците.             

Накрая можем да заключим, че общоприета (универсална) историографска 

методология не съществува, което не е никакъв сюрприз. Все пак сложилата се 

обичайна (типична) историографска методология е налична и тя се характеризира 

със следните основни характеристики: предимно наративно повествование; 

търсене на обяснение за случили се събития, явления и процеси; интерпретация на 

авторите на текста стремяща се към обективност, но последната е рядко 

постигана, като преобладава субективна интерпретация; улавяне и разкриване на 

причинно-следствени връзки; позоваване на извори и артефакти. По наше мнение 

историографската методология (историята изобщо) е великолепен научен 

инструмент за изследване на българската стопанска политика, но този инструмент 

е напълно недостатъчен и донякъде едностранчив, имено защото е исторически. 

Българската стопанска политика е прекалено важна, прекалено сложна и 

прекалено разносъставна, за да бъде оставена единствено в ръцете на историците. 

Нужен е както предметен, а така също и интердисциплинарен подход.   
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Българската стопанска политика през погледа на историците    

 

Пенчо Д. Пенчев 

 

Пенчо Д. Пенчев засяга крайно важния проблем за същността и смисъла на 

стопанската история, който е във фокуса на нашето изследване, като пише 

следното: „В крайна сметка същността на стопанската история предполага 

ползването на теория на две нива. Първото е фундаментално, т.е. при писането на 

стопанска история е необходимо познаване на основополагащите принципи на 

икономическата наука, на нейната концепция за човека. В основата на 

стопанскоисторическите изследвания застават разбирания за човека, които са 

познати и приложени още от Адам Смит при написването на Богатството на 

народите, книга която с основание се приема за начало на съвременната 

икономическа наука, включително и на стопанската история. Той смята, че 

основните двигатели на човешкото развитие се крият в две принципни 

характеристики на човека: to truck, barter and exchange и в стремежа на човек да 

подобри условията си на живот. Именно това поражда разделението на труда и 

подпомага натрупването на богатство. В този теоретичен план Смит включва и 

ролята на институциите, като политическо управление, права на собственост и 

т.н., които могат да играят положителна или отрицателна роля за осъществяване 

на стопанския напредък (Kim, 2009, pp. 48-61). В икономическото разбиране за 

човека, мотивите за действието му и т.н. стопанската история не може да даде 

някакъв принос. Фундаменталната теория може и се променя, но не чрез 

натрупването на факти. Последните никога не могат да се съберат в такава цялост, 

че да послужат като основа за теоретични обобщения. 

Второто ниво е по-конкретно, практически ориентирано, то се състои от 

ползването на модели и други изследователски инструменти от икономическата 

наука. При изследването на конкретен проблем, при търсенето на отговор на 

конкретен, а не общ, изследователски въпрос е важно каква конкретна 

икономическа теория или икономически модел ще се ползват, за да се намери 

адекватен отговор (Geloso, 2017). Това означава, че по своята същност стопанската 

история изисква от практикуващите я да инвестират доста усилия и време в 

запознаване с основни икономически теории и понятия от една страна и в 

събиране, критична оценка и интерпретация на първичните извори от друга. 

Трябва да е ясно все пак, че стопанската история не дава универсални отговори, тя 

дава принос за формирането на конкретни отговори, по практически въпроси. 

Впрочем, въпреки публичната представа за икономическата наука, тя също не е в 

състояние да даде универсални отговори на всички въпроси, които касаят 

икономическото развитие, структура, системи и т.н. (по-подробно по въпроса виж: 

Rodrik, 2015). 



20 

 

…От казаното до тук за същността на стопанската история може да се 

направи общият, но, смятам, верен извод, че тя е твърде сериозно занимание, за да 

се остави само в ръцете на историци или само в ръцете на икономисти. 

…Предложените до тук размисли нямат нормативната цел да предписват 

какво и как да се пише и публикува с етикета стопанска история. Търсенето на 

смисъл в изучаването на икономическото минало също не се изчерпва от кратките 

бележки представени тук. Стопанската история не е плод на решението, 

изследванията и желанията на един човек или дори на една група от учени. Тя 

няма абсолютно задължителни канони, които трябва да се следват. Нейната 

еволюция е по-скоро спонтанна, отколкото контролирана и централно планирана. 

Нейните методи и резултати вероятно в някаква степен отразяват културните 

модели и отношението към науката в съответните общества. Следователно, 

поставена в подходяща институционална среда и в условията на академична 

свобода може да се очаква тя да намери и отстои своето място под слънцето. 

Вероятно отговорите на много от зададените въпроси предизвикват повече 

несъгласие отколкото съгласие. Изкуствено постигнатото единодушие обаче едва 

ли би имало някаква стойност“ (Пенчев, 2017a, стр. 19-31). 

 Нека да обобщим, че разсъжденията на Пенчо Д. Пенчев демонстрират 

обширно и дълбоко познаване на комплицираната материя за стопанската история, 

като в общи линии сме съгласни с тях. Има обаче някои неща, които по наше 

мнение, са дискусионни.     

 На първо място, твърдението, че „фундаменталната теория може и се 

променя, но не чрез натрупването на факти. Последните никога не могат да се 

съберат в такава цялост, че да послужат като основа за теоретични обобщения“. 

Убедени сме, че нещата стоят точно по обратния начин – фундаменталната теория 

може да се променя именно посредством натрупването на факти, като това е само 

един от многобройните начини. Да, никоя научна дисциплина не може да събере 

абсолютно всичките факти в „нейното“ изследователско поле, но това не означава, 

че и въз основа на части, парчета и даже отломки от факти не могат да се правят 

теоретични обобщения (какви са те е съвсем друг въпрос) – това е дори типичен 

случай в част от научните изследвания.   

 На второ място, съждението „стопанската история не дава универсални 

отговори, тя дава принос за формирането на конкретни отговори, по практически 

въпроси“, може да стане предмет на научно прение. Не е ли обаче задача на всяка 

една наука (включително стопанската история) да прави опити да дава 

универсални отговори, като именно в това се състои една от най-важните нейни 

характеристики. Конструкт, който дава принос за формирането на конкретни 

отговори, по практически въпроси, без да търси общото, универсалното, 

абстрактното, холизма – дали изобщо е наука. Според нас, не – не е наука.     
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Румен Аврамов  

 

 Не е възможно да се анализира историческия аспект на българската 

стопанска политика без да се спомене за обемистото съчинение на Румен Аврамов 

„Комуналният капитализъм. Из българското стопанско минало“ (2007). Този труд 

се състои от три тома и е в общ обем от наистина впечатляващите 2196 стр. Без 

риск от грешка можем да поддържаме твърдението, че това е най-пространната 

книга излязла изпод перото на индивидуален изследовател на български език 

посветена на стопанското ни минало. Тази книга дори може да претендира за 

почетния титул „основна книга за българската стопанска история от 

Освобождението до наши дни“. Писана е в продължение на 10 години. Никой друг 

българин, освен Румен Аврамов, не е успял да изложи този продължителен 

исторически период на толкова много страници – информативно, аргументирано, 

детайлно и задълбочено. Хубаво би било някой друг автор да очертае другите две 

основни гледни точка (румен аврамовата е на стопанския либерализъм), които 

също така имат много последователи в България – стопанският консерватизъм и 

стопанският социализъм, но засега това не е станало факт. Защо да не бъдат 

описани и интерпретирани и хетеродоксалните виждания…           

На корицата на книгата четем: „Книгата е пътуване из икономическата 

култура на първия български капитализъм, оформяла се от Освобождението до 

началото на 40-те години на ХХ век. Белязана от комунизма и от последвалото 

отваряне към света, тази култура продължава да се преражда в днешните 

стопански форми. Проявените в текста, понякога причудливи връзки между вчера 

и днес водят към отколешни, жилави корени на комуналното (държавно, кланово 

или колективистично) начало, което не е преставало да руши пълнокръвната 

конкуренция в икономиката и да „твори“ панелно битие.“  
 

 
Трите тома на Румен Аврамов „Комуналният капитализъм“. Източник: svetlaen.blogspot.com 

 

Длъжни сме да отбележим, че основната теза на автора – в историческа 

перспектива в българската икономическа култура водещото начало е комуналното 



22 

 

– е силно дискусионна. Има мнения „за“, има мнения „против“, има и мнения 

някъде по средата – нито „за“, нито „против“, а някакво динамично и променливо 

съотношение – веднъж е „за“, друг път е „против“, трети път е и „за“ и „против“. 

Личното ни пристрастие е на страната на последната гледна точка.    

Подходът на автора към българската стопанска старина е либерален, както 

самият той ясно, категорично и недвусмислено заявява: „Нека припомня, че 

погледът към отминалото бе отправен от гледната точка на либералното начало, а 

основното напрежение произтичаше от постоянното му разминаване с 

икономическата ни действителност“ (Аврамов, 2007, стр. 428). Това е пълно, 

ненакърнимо и дори свещено право на автора, но не става съвсем ясно към коя 

точно разновидност на либерализма се придържа той, тъй както е известно, че 

визираното политико-икономическо течение (либерализъм) има доста 

модификации и самото то не е еднородно цяло, както в теоретичен, а така също и 

в практически аспект. „Левият“ либерализъм, например, в някаква степен се 

доближава до социализма, докато „десният“ либерализъм допира консерватизма 

без да прониква в него.      

Централната теоретична ос около която е изграден целият тритомник на 

Румен Аврамов е дихотомията либерално – комунално. Според речникът на 

българския език, издание на Института за български език (БАН), едно от четирите 

значения на думата „комунален“ е следното – който се отнася до колективен 

начин на живот при общност на труд и средства за живот и др. (Речник на 

българския език. Online.  <ibl.bs.bg/rbe/lang/bg/комунален/> Accessed: 27.01.2022). 

С две думи казано – комуналното е нещо колективно, обществено. Терминът 

комунален идва от френски ез. communal през руски ез. коммунальный. С известна 

степен на условност може да се каже, че дихотомията либерално – комунално е 

същото (или почти същото) като дихотомията индивидуално – колективно. С тъга, 

която не е заявена и призната, но се усеща като нюанс при внимателен прочит на 

текста, Румен Аврамов някак си съжалява, че стопанството на България след 

Освобождението, та чак до нашата съвременност е вървяло по друмищата на 

комуналното, а не по шосето на либералното (капитализъм от западноевропейски 

тип). Тук наистина е фундаменталният въпрос – възможно ли е било изобщо 

малката, бедна, разпокъсана, обезверена и аграрна страна да тръгне и да крачи в 

направлението на либерализма (индивидуализма)? Според нас, не – не е било 

възможно. Станало е това, което е можело да стане и нищо повече. Не бива да се 

учудваме, нито да скърбим, камо ли да се оплакваме – всичко е логично и 

очаквано, плод на така стеклите се обективни и субективни обстоятелства – 

именно редът и хаосът и техните постоянни взаимодействия са оформили 

българската стопанска политика. Възниква и още един въпрос от особена важност 

– ако беше тръгнала по маршрута на либерализма България щеше ли да има по-
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проспериращо стопанство? По така поставения въпрос ние не можем да дадем 

категоричен отговор и да се ангажираме с конкретно мнение, но все пак клоним 

към следното заключение – ако бе вървяла по лъскавия булевард на либерализма 

България вероятно не би стигнала до обетованата земя, а в някои други местности 

– блатисти или пълни с камъняци, а може би щеше да е открила и няколко оазиса.                              

        Завършваме с думите на самия Румен Аврамов, които оставяме съзнателно 

без коментар: „България няма да се превърне в икономическо чудо, защото не 

съществуват нито икономическите, нито природните, нито човешките дадености 

за това. Отсъстват далечният хоризонт, подходящата демография, предвидимостта 

и доверието, характерни за общества, където цената на високия стандарт е 

„скучна“ работа без задръжки. Няма и да сме пълноценни европейци по простата 

причина, че пропуснатото чуждо минало не може да се изживее. Доказват го 

многото (наши и чужди) неуспешни опити да се присаждат ценности. Не ще да 

сме „уникални“ нито в позитивното, нито в негативното – озъртайки се, ще се 

нареждаме сред „средняците“ и (без да го забелязваме и ценим достатъчно) 

значително над бита на няколко милиарда хора по света. България няма да стане 

– тя е нормална страна с „нормалността“ на много други второстепенни и 

третостепенни държави“ (Аврамов, 2007, стр. 464).             

 

Румен Даскалов 

 

 Румен Даскалов описва и анализира извечния спор в българската стопанска 

политика – „индустрия или земеделие“. Този дебат, от Освобождението до наши 

дни, е винаги наличен, макар и с различна степен на изразеност. Нещо повече, 

спорът – дали България да бъде индустриална или земеделска държава – се води 

на всички равнища, във всички основни обществени сфери (дори спорадично и в 

българската културна сфера) и сред всички без изключение социални прослойки 

на населението – от водещи политици, през университетски професори, 

преминавайки пряко и през пъстрата палитра на средните слоеве, като се достига и 

до хората от социалното дъно с отчитане на спецификата. Вероятно „жилавостта“ 

на тази действително важна проблематика се дължи и на българската 

народопсихология, като визираният аспект е много слабо изучен, да не кажем 

нещо друго. Спорът „индустрия или земеделие“ се води систематично, на широк 

периметър и с голямо ожесточение, тъй като в него се напластяват и преплитат 

най-разнородни елементи със съвсем различен характер – интереси, финанси, 

нагласи, емоции, митове, мечти, блянове, комплекси, фобии и други. Дебатът 

продължава и в нашето съвремие, като с много голяма вероятност ще „прелее“ и в 

бъдещето. Спорът „индустрия или земеделие“ е вечната общобългарска тема, той 

е българската стопанска съдба, той е българското икономическо битие, той е 

българската орисия. Вероятно и занапред ще бъде така.    
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В тази връзка Румен Даскалов пише следното: „Въпреки това стопанската 

политика за подкрепа на индустрията била (според един по-късен неин 

изследовател) предопределена и не зависела от изхода на спора. Това се обяснява 

с ред тогавашни обстоятелства. Най-общо, слабата диференциация на социалните 

слоеве не е обвързвала и политическите партии с представяне на жизнени 

интереси на техните последователи, така че стопанската политика в началото се 

определяла в зависимост от възгледите на политическите водачи или под натиска 

на малки обществени групи вън от политиката. А водачите на политическите 

партии били убедени в необходимостта от едра индустрия, включително като 

начин за създаване на възможности за земеделието. Факт е, че законите за 

насърчаване на индустрията са създадени от три различни партии (законът от 1895 

г. – от Народната партия при кабинета на Константин Стоилов с министър на 

финансите Иван Евст. Гешов; законът от 1905 г. – от Либералната партия при 

кабинета на Рачо Петров с министър на земеделието и търговията Н. Генадиев; 

законът от 1909 г. – от Демократическата партия на Александър Малинов с 

министър на търговията и земеделието Андрей Ляпчев). Тази убеденост била 

споделяна и от повечето народни представители, и от политически активната 

интелигенция, жадна за конструктивна стопанска дейност (и произхождаща често 

от занаятчийски среди). Всички стояли под дълбокото впечатление на индустрията 

в напредналата част на Европа, която въплъщавала прогреса. Виждало се е, че 

промишлеността е по-продуктивна и носи повече доходи от селското стопанство. 

Най-сетне, във време на всеобщ патриотичен порив насърчаването на „родната 

промишленост“ се възприемало като въпрос на чест и патриотичен акт за 

укрепване на самостойността и независимостта на страната срещу чужденците 

(които ни „отнемат хляба“), без да се мисли за евентуалните потърпевши. 
 

 
Село Батановци (Пернишко), циментова фабрика „Гранитоид“, първата в България, 1938 г.  

Източник: lostbulgaria.com 
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Към това трябва да се добавят настояванията на известни заинтересувани 

страни, малкото вече изградени индустриалци, но и уплашени от чуждата 

конкуренция занаятчии; още повече че насърчаването на индустрията се 

представяло като подпомагане и на занаятите (без да се изтъкват противоречията 

между тях). Притежателите на свободни капитали, натрупани чрез търговия, 

строителство, държавни доставки, лихварство, големи заплати и пр., също са 

мислели, че могат да постигнат печалби чрез влагане в индустрия. Обратно, 

аграрните интереси не били ясно оформени и добре защитени, дори когато след 

1900 г. в Народното събрание влезли представители на БЗНС; и Радикалната 

партия, която по това време се обявявала в защита на „средните слоеве“ (т.е. 

занаятчии, квалифицирани работници, свободни професии), не противопоставяла 

различна стопанска политика2. 

Трябва да се подчертае, че веднъж възприета, индустриалната политика била 

следвана в различни форми през целия период до Втората световна война. Това е 

може би най-последователно провежданата у нас държавна стопанска политика“ 

(Даскалов, 2005, стр. 315-316). 

 

 
Орач, 30-те години на ХХ век. Източник: lostbulgaria.com 

 

В текста на Румен Даскалов правят впечатление няколко неща. 

1. Отлично познаване на историческата материя, отнасяща се към 

икономиката на България в миналото и нейната стопанска политика. 

2. Използване на индуктивен подход, който впоследствие служи за 

извеждане на синтетични умозаключения. Не подлежи на съмнение, че 

изследователят притежава способността да каже много, и то значими неща, с 

малко думи, което е особено важно в началото на информационно 

 
2 Тошев, Динко. Принос за ..., с. 74-75, 87-90, 98; Развитие на едрата индустрия в България при 

системата на протекционизма. Варна, Държавен университет „Кирил Славянобългарски“, 1946, 

28-29, 34-36. 
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свръхпреситения ХХI век, където ако пишеш обстоятелствено и обширно има 

голям риск изобщо да не бъдеш четен.  

3. Съгласни сме с твърдението на автора, че индустриалната политика е 

„може би най-последователно провежданата у нас държавна стопанска политика“. 

Твърдението е полукатегорично все пак, тъй като Румен Даскалов използва 

наречието „може би“. Във връзка с визираното твърдение на изследователя 

изказваме гледището си, че индустриалната политика се ползва с особената 

протекция на българската държава още от времето на Освобождението, та чак до 

нашата съвременност, като вероятно тази тенденция ще продължи и в бъдещето. 

Българската държава има две деца – индустрия и земеделие, но някак си обича 

едното – индустрията, повече от другото – земеделието, или поне така изглежда 

отстрани. Обичта, обаче, трябва да е еднаква и към двете отрочета.       
 

Даниел Вачков   

 

Даниел Вачков е плодовит автор, като в случая привеждаме разсъжденията 

му относно последиците от Първата световна война за икономиката и финансите 

на България – вън от съмнение изключително важна проблематика разположена и 

между синорите на българската стопанска политика. Конкретно той пише 

дословно: „Първата световна война е събитие, представляващо важна 

разделителна линия в новата българска история. Тя бележи не само тежкия крах 

на десетилетните усилия на българското общество за постигане на националното 

обединение, но остава и много траен отпечатък върху политическото и 

икономическото развитие на страната за дълги години напред. Особено силно е 

въздействието на финансово-икономическите последици от световния конфликт, 

като именно те в голяма степен са главната причина за нестабилното състояние, в 

което се оказват за почти целия междувоенен период българското стопанство и 

финансовата ни система.  

…Всъщност след войната кризата в селското стопанство е сравнително 

бързо преодоляна. Благодарение на усилията на българските селяни, а също и на 

повишаващите се световни цени на селскостопанските продукти, още през 1920 г. 

стойността на земеделската продукция надвишава това отпреди войната. А на 

животновъдството ще му трябва още около година, за да се възстанови напълно. 

Разбира се, изключително неблагоприятно влияние пред перспективите за 

развитието на селското стопанство има отнемането на Южна Добруджа и Западна 

Тракия, чийто съществен потенциал е загубен за българската икономика. 

Кризата, макар в не толкова дълбока степен, засяга и промишленото 

производство. През годините на войната индустрията страда най-вече от недостиг 

на суровини и работна ръка, което е причина множество предприятия, особено 

тези, които не са пряко свързани с доставките за армията, рязко да свият 
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производството си. Всъщност положението в промишлеността рязко се влошава 

след края на войната, когато са спрени държавните поръчки за войската и в 

условията на вихреща се инфлация индустриалните фирми са изправени пред 

огромни проблеми с кредитирането и пласирането на произведената продукция. 

Това положение води до масови фалити на акционерни дружества в годините след 

войната. За разлика от селското стопанство, на индустрията ще са ѝ нужни повече 

години, за да възстанови довоенното си производство. Това ще стане едва към 

1924 г., като дори и тогава някои отрасли ще продължават да чувстват сериозни 

проблеми и да работят под производствения си капацитет (Annuaire statistique …, 

1930, pp. 174-175). 

Войната внася дълбоко разстройство и в търговията. Бойните действия и 

фронтове прекъсват още по време на българския неутралитет нормалните 

външнотърговски контакти на страната. Състоянието допълнително се влошава, 

когато България се включва активно във въоръжения конфликт през есента на 

1915 г. От този момент нататък нейната търговия се съсредоточава главно със 

страните от Централните сили и в малка степен – с някои неутрални държави, като 

Швейцария. Българската търговия става крайно зависима от пазарите в Централна 

Европа. Негативният ефект на тази обвързаност не закъснява да се прояви. След 

края на войната по политически и финансови причини достъпът до германския 

пазар е силно ограничен за повече от десетилетие, а с разпадането на Австро-

Унгария се губи безвъзвратно най-големият външнотърговски излаз на 

българските стоки за времето до войните. Войната предизвиква сътресение и във 

вътрешната търговия. Силната регламентация на цените на повечето продукти 

блокира естественото поведение на пазара и става причина за появата на спекула и 

черна борса. Тези явления не само предизвикват финансови загуби на честните и 

публично действащи търговски компании, но налагат непоправимо клеймо върху 

обществения образ на търговията и свързаните с нея стопански субекти. Като цяло 

външната търговия не успява да се възстанови. 

 …Като произтичащи от войната и от нейното въздействие върху 

икономиката трябва да се разглеждат и един друг тип последици, свързани главно 

с разпространението сред политическия и сред част от стопанския елит на 

страната идеи за силна държавна намеса в икономиката. Много от българските 

икономисти, които по време на войната участват в ръководството на Дирекцията 

за стопански грижи и обществена предвидливост, като професорите Ал. Цанков, Г. 

Данаилов, Д. Мишайков и други, изхождайки от военния опит на организация на 

икономиката, в междувоенния период ще бъдат горещи привърженици на 

стопанския етатизъм. Тезата им се гради на аргументите, че имено благодарение 

на строгата организация на икономическия живот, осъществена от държавата, 

България е могла да посрещне огромните изпитания и тежести на войната и да я 

води в продължение на повече от три години. 
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…Последиците от Първата световна война върху икономическото и 

социалното развитие на България са многоаспектни и дълготрайни. Конфликтът 

прекъсва едно възходящо и стабилно стопанско развитие на страната от първото 

десетилетие на XX век и потапя финансите и производството в дълбока 

нестабилност, правейки ги силно уязвими от външни и вътрешни политически 

влияния. В много голяма степен икономическите проблеми, породени от Първата 

световна война, са в основата на острото обществено противопоставяне в страната 

в междувоенния период и стават причина за възхода на леви и десни тоталитарни 

движения“ (Вачков, 2018, стр. 11-16). 

Трябва да изтъкнем, че Даниел Вачков много прецизно и безпогрешно 

описва и оценява най-важните последици от Първата световна война, които имат 

пряко и косвено значение за българската стопанска политика. Също така, можем 

да обърнем внимание върху следното.    

 Първо, Първата световна война по различен начин се отразява върху 

ключовите сектори на селското стопанство, промишлеността и търговията. Според 

авторът най-слабо засегнато е селското стопанство, промишлеността също така е 

повлияна, но не чак толкова силно, докато търговията пострадва в значителна 

степен.    

 Второ, Даниел Вачков изказва становище, че въздействието на Първата 

световна война върху българската икономика е повлияло върху идеите за силна 

държавна намеса в рамките на стопанството на видни български политици и 

икономисти – т.е. за управление и контрол на държавата (доколкото това е 

възможно) над българското стопанство. По принцип споделяме това становище, 

но не смятаме, че точно Първата световна война е формирала тази етатистка 

нагласа. По правдоподобно ни се струва това, че етатистките идеи са били вече 

налични (съществували са си), като Първата световна война само ги е засилила и 

концептуализирала.    

Трето, дискусионно е схващането на автора, че „икономическите проблеми, 

породени от Първата световна война, са в основата на острото обществено 

противопоставяне в страната в междувоенния период и стават причина за възхода 

на леви и десни тоталитарни движения“. Тук несъгласието ни е с използването на 

словосъчетанието „в основата“. По наше мнение, острото обществено 

противопоставяне в междувоенния период няма за основна причина последиците 

от Първата световна война, а други първопричини. Изобщо анализът на 

фундаменталната релация „причина – следствие“ в стопанството (включително 

българското) често демонстрира нелинеен характер и понякога не се подчинява на 

икономическата логика.            
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Илияна Марчева  

 

 Във връзка с историческата интерпретация на българската стопанска 

политика от голям изследователски интерес е т.нар. социалистически експеримент 

в селското стопанство на България в периода 1944 – 1989 г. Този експеримент е 

противоречиво и диаметрално противоположно описван, тълкуван и 

интерпретиран в българската историография, което за поред път демонстрира 

нейната субективност. Това точно е доловено от Илияна Марчева, която 

отбелязва: „Социалистическият експеримент в селското стопанство в България бе 

разглеждан в литературата до 1989 г. като изцяло положителен процес на 

преодоляване на изостаналостта на сектора и на формиране на „социалистически 

селскостопански труженици“ – социален еквивалент на работническата класа в 

организираното по социалистически селско стопанство. След 1989 г. и в 

пропагандата, и в научната литература се акцентира върху насилствения характер 

на този експеримент. Особено критични са оценките по вкарването на дребните и 

средните стопани в кооперативите, което ги лишава от собственост и ги превръща 

в държавни наемници, както и за източването на ресурсите на отрасъла за 

осъществяване на социалистическата индустриализация“ (Марчева, 2010, стр. 

390). 

 Може да се даде мнение, че социалистическият експеримент в селското 

стопанство на България, като важен елемент на нейната стопанска политика, не е 

оригинален продукт на същата тази стопанска политика, а е привнесен отвън (от 

СССР) – по чужда управленска матрица, в основата на която стоят теоретични 

допускания от сферата на марксизма и ленинизма. Мнението на Илияна Марчева 

по този въпрос е следното: „Социалистическият експеримент, който определя 

чертите на модернизацията и оттам решенията на аграрния въпрос в България през 

втората половина на ХХ век, се основава на надеждата на мислителите от ХІХ век, 

че може да се постигне икономическа рационалност и социална справедливост с 

пълното обобществяване на средствата за производство и извъникономическо 

разпределение – според нуждите на съзнателните производители, които няма да 

бъдат експлоатирани от собствениците повече, защото ще се премахне частната 

собственост и стихията на пазара в производството и разпределението и те ще 

бъдат оценявани по положеното количество и по качеството на труда. Това ще 

доведе и до ликвидиране на „идиотизма“, т. е. всеобщата изостаналост на селския 

живот“ (по Маркс).   

…Социалистическият експеримент изисква на първо място обобществяване 

на средствата за производство, създаване на мощен държавен сектор, който да е 

гаранция както за премахване на експлоатацията на частния капитал, така и за 

рационално и високоефективно управление на производството чрез централно 

планиране. Ето защо социалистическото моделиране в селското стопанство не 
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трябва да се свежда само до коопериране или колективизация на земята – т.е. до 

формата на собственост, а трябва да държи сметка и за изграждане на институти и 

провеждане на политика за включване на отрасъла под държавен контрол за 

управление и разпределение чрез фискалната политика, търговията, 

инвестиционната политика и социалната сфера“ (Марчева, 2010, стр. 389-392). 

Особен научен интерес представлява въпросът за колективизацията и 

кооперирането на българското селско стопанство, както и темата за изградените 

напълно нови структури в този сектор – най-вече ТКЗС (Трудово кооперативно 

земеделско стопанство), ДЗС (Държавно земеделско стопанство), АПК (Аграрно-

промишлен комплекс) и ПАК (Промишлено-аграрен комплекс). Според някои 

историци кооперирането на българското селско стопанство е огромен успех (даже 

нещо като Коперникански поврат, не виждан и не чуван преди това), за други – 

пълен провал, трети – заемат междинна позиция между двете полярни тези. По 

наше мнение тази коренно различни мнения се коренят в противоположните 

идеологии и политически доктрини (няма значение дали са заявени, прикрити или 

стаени), които изповядват техните автори.  

Като че ли позицията на Илияна Марчева по този въпрос е някъде в 

средината: „Колективизацията или кооперирането на селското стопанство, 

особено интензивно през периода 1948 – 1958 г., показва умело използване на 

създадената държавна икономика и централно планиране за приключване на този 

процес (колективизацията и форсираната индустриализация – бел. моя ИЦ) като 

предпоставка за последвалото по-сетне одържавяване на сектора. Голямото 

значение, което се придава и в партийните документи, и по-късно в историческата 

литература на този процес, е свързано с факта, че земята в България към средата 

на 40-те години е силно раздробена: налице са 13 млн. малки парцели със средна 

площ на парцел 3,5 дка. Към 80% от населението живее и се препитава от 

селскостопански труд в индивидуалните си частни стопанства, но само 40 % 

работят за пазара. Това е така, защото повече от 1 млн. стопани притежават средно 

по 47,7 дка, но разпокъсаността на парцелите, липсата на достъпна техника, 

крайно примитивните оръдия на труда – плугът и ралото, и фактът, че само 25,9% 

имат работен добитък, а 38% от домакинствата нямат собствен такъв, прави 

селскостопанското производство ниско ефективно3.  

…През 1950-1951 г. са кооперирани 56,4% от подлежащите на коопериране 

земи и в ТКЗС влизат основните средни заможни слоеве от селячеството. През 

1955 – 1956 г. е вторият пик на кооперирането, когато в ТКЗС влизат селяните от 

 
3 Политически доклад на генералния секретар на ЦК на БКП Петър Младенов. (1990). – В: 

Работническо дело, № 31, 31 ян. 1990. 
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планинските и полупланинските райони. Тогава вече 77% от селските 

домакинства стават кооператори, а 75% е кооперираната земя. Този пик е 

провокиран от напътствията на съветския лидер Никита Хрушчов от 1955 г. в 

писмо до ЦК на БКП, в което обещава помощ, така че България да бъде пример на 

просперираща кооперирана страна, за да се убеждават в предимствата на 

социализма съседните натовски държави Гърция и Турция. 

…През 1958 г. на VІІ конгрес БКП отчита успехи в преструктурирането на 

икономическите отношения в духа на социалистическия експеримент. Тогава 92% 

от обработваемата земя е кооперирана и ТКЗС е обявено за социалистическо 

предприятие в селското стопанство4“ (Марчева, 2010, стр. 394-402). 

Много показателно е заключението (генералната оценка) на Илияна Марчева 

за социалистическият експеримент в селското стопанство за периода 1944 – 1989 

г. Конкретно тя пише: „Така завършва социалистическият експеримент в селското 

стопанство и се отваря пътят за новия етап на развитие, при който в резултат на 

глобализацията се стига до ликвидиране на селото като производствена структура 

и се осъществява дуализация в аграрните отношения – преобладаване на 

множество дребни стопанства и малко на брой едри арендатори и земевладелци. 

Какво показва обаче този експеримент в българския случай – че 

социалистическата държава, въпреки проведеното фактически одържавяване на 

основните масиви на обработваемите земи, въпреки опитите да изравни статута на 

заетите в селското стопанство с този на заетите в промишлеността, запазва 

селяните като слой с толерирането на личното стопанство, с държавната 

протекция върху изкупните цени и външната търговия, както и с държавните 

дотации за селското стопанство“ (Марчева, 2010, стр. 427-428). 

 

 
Комбайнерка от ТКЗС в село Сокол – Силистренско, 1965 г. Източник: lostbulgaria.com 

 
4 Живков, Тодор. Отчетен доклад на ЦК на БКП пред VІІ конгрес..., стр. 58; История на БКП. 

София, 1981, стр. 514. 
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Не можем да не споменем, че анализът (и общият и специалният) на 

изследователката демонстрира отлично историческо познаване на 

социалистическия експеримент в селското стопанство на България, но някои 

нейни фундаментални изводи са дискусионни и не напълно изяснени и 

аргументирани.  

На първо място, не става напълно ясно защо, как и точно по какъв начин 

българската държава „запазва селяните като слой“, а това е въпрос от 

първостепенна важност. „Защитава“ какво точно означава – покровителства, 

развива, опекунства, възхвалява, подпомага, подсилва и как това е ставало на 

практика? Селяните, според тогавашните доктринални документи, точно „слой“ 

ли са или нещо друго?      

На второ място, действително ли тогавашната политическа власт „толерира“ 

личното стопанство на българските граждани. Има изворови данни, че това е било 

точно така, но има и други, които водят до различно умозаключение. С едната 

ръка, държавната власт е радвала парцели за лично ползване, а с другата ръка е 

разрушавала с булдозери и трактори паянтови бара(ч)ки и непретенциозни 

вили(ч)ки, издигнати (като правило незаконно) от „частници“ в същите тези 

парцели и е разоравала насажденията им (най-често три-четири лехи с лук, чесън, 

марули, репички, краставици и две-три гнезда с картофи).   

 

Раймонд Детрез  

 

Професорът по история на Източна Европа Раймонд Детрез предлага 

следното кратко описание на българската икономика от началото до средата на 

ХХ век: „Въпреки международното разочарование и вътрешната политическа и 

социална нестабилност, България стои икономически относително по-добре от 

своите балкански съседи. Около началото на века България установява търговски 

отношения с повечето западноевропейски страни и започва да развива собствена 

индустрия, която остава дребно мащабна до Втората световна война. Фабричните 

работници са добре организирани в партии и синдикални съюзи. 

Преобладаващото мнозинство от българите обаче са занимаващи се със земеделие. 

Те, също така, имат своите собствени политически организации, банки и 

кооперации. В резултат на това българското общество е доста егалитарно“ (Detrez, 

2006, p. 55).   

По повод на икономическите промени осъществени след политическия 

обрат от 1989 г. Раймонд Детрез пък пише следното: „Икономическият преход 

обаче беше дълъг и труден процес, поради нежеланието, ако не и 

противопоставянето на БСП към въвеждането на свободна пазарна икономика. 

Няколко закона и изменения за поземлена реформа бяха приети, целящи 

връщането на колективизираната земя на бившите й собственици. Въпреки това, 
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пълна и безусловна реституция (доколкото е осъществима), което предполага 

премахване на кооперативните стопанства, съгласно БСП, би довело до 

икономически и социални сривове. Всъщност частичната и условна реституция 

щеше да помогне на аграрната номенклатура на БСП да запази своята власт и 

привилегиите си в провинцията. Радикалното законодателство е въведено само от 

кабинета на Костов в периода 1997 – 2001 г., като реституция на недвижими 

имоти, където това е възможно.  

От самото начало се насърчава създаването на частни предприятия и в 

резултат се появяват безброй малки и често ефимерни частни фирми с местен 

радиус на действие. Големите и доходоносни държавни предприятия обаче, бяха 

слабо приватизирани и процесът почти спря по време на управлението на Любен 

Беров през 1993 – 1994 г. Според коментаторите, групи за натиск от „нови 

капиталисти“ (твърди се, че това преобладаващо са бивши номенклатурни членове 

на БКП) призоваха представителите на БСП в НС да възпрепятства 

законодателството, тъй като тези предприятия все още са били източник на 

приходи за тях. Липсата на законодателство позволи на финансовите групи да 

купуват доходоносни предприятия и да събират огромни богатства. 

Чуждестранните инвеститори, от друга страна, бяха обезкуражени от строги 

законови предписания. 
 

 
Любен Беров. Източник: bg.wikipedia.org 

 

…Икономическите реформи, независимо дали са изпълнени с половин ръка 

(от БСП), или като непримирима шокова терапия (от СДС), или съвестно, но без 

неолиберален ентусиазъм (от НДСВ), имаха особено отрицателно въздействие 

върху социалните условия. Цените на храните и транспортните разходи се 

умножават; заплатите и пенсиите също нарастват, но значително по-бавно. 

Процесът на икономическа трансформация беше придружен от увеличаваща се 

безработица, социален регрес, нарастващо социално неравенство, трудови 

вълнения (особено сред миньори и транспортни работници), разпадане на 

социалното благосъстояние и системата на здравеопазване и ширещата се 

престъпност“ (Detrez, 2006, p. 63-64).  
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Написаното от Раймонд Детрез ни дава възможност да разтълкуваме неговия 

текст през призмата на българската стопанска политика, съобразявайки се с 

краткостта на същия този текст. 

Първо, авторът демонстрира отлични познания по българска стопанска 

история, като в неговите писания не се откриват фактологични исторически 

пропуски и грешки. 

Второ, тестовете на изследователя могат да бъдат класифицирани като 

типично исторически, като в тях се наблюдава обичаен (редови) исторически 

наратив, придружен със субективни авторски оценки.   

Трето, част от мненията и оценките на Раймонд Детрез относно исторически 

лица, процеси и събития не могат да бъдат определени като обективни, а като 

субективни, тъй като не са аргументирани, а само постулирани, не са приведени и 

съответни доказателства, както и не са представени алтернативни (чужди) мнения 

и оценки. Дискусионно и на практика субективно е например твърдението на 

автора, че „радикалното законодателство е въведено само от кабинета на Костов в 

периода 1997 – 2001 г.“. Това твърдение, по наше мнение, не отговаря на истината.         

 

1.2. Политически подход и българска стопанска политика 

 

Политологични въпроси от методологичен характер  

  

 По-долу разглеждаме и анализираме политическия подход и българската 

стопанска политика от гледна точка на политологията и политическото. В случая 

се интересуваме  най-вече от научния поглед върху свръхсложното явление 

каквото несъмнено представлява политиката. Изхождаме от това, че 

политологията е науката за политиката и точно тя, а не нещо друго, дава най-

верния и адекватен неин образ. Позволяваме си още в самото начало да 

отбележим, че политологичният методологичен подход е релативен. Това се 

дължи преди всичко на две обстоятелства.  

Първо, налице са систематични, непрекъснати и разпалени академични 

спорове какво всъщност е политика, каква е нейната същност и какви са нейните 

основни характеристики и като логично вследствие – напълно различни гледни 

точки, възгледи, становища, мнения и тези. Политологията, също така, към 

момента не е формирала хомогенна и общо приета представа за собствения си 

предмет (каква част от действителността точно трябва да изучава) – ключов 

въпрос от жизнено важно значение за всяка една научна дисциплина, което дава 

право на съществуване като обособено цяло. В строг и класически научен смисъл 

наука, която няма собствен предмет, не е наука. Постмодерното разбиране за 

наука е доста по-различно от класическото, но и то не отрича някаква (каква и да 

е) предметна устременост.     
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Второ, политологичната практика почти винаги политизира фактите, 

явленията и процесите. Всъщност това е и основният научен недостатък на 

политологията, но, някак си парадоксално – и нейната най-голяма сила. Ако 

вземем даден обективен политологичен факт, като например, резултати от 

конкретен политически изборен процес, то опитният читател след като се запознае 

с неговата интерпретация направена от изследовател-политолог, веднага и почти 

безпогрешно ще разбере политическата методология (ориентация) към която 

авторът се придържа – консервативна, либерална, социалистическа, екстремна, 

еклектична или някаква друга. В това, естествено, няма нищо необичайно, 

неочаквано или най-малкото осъдително, като то е дори тривиално, а и по цял свят 

ситуацията е същата. Фундаменталният научен проблем е, че обективният 

еднозначен научен факт се тълкува по различен начин – нерядко напълно 

противоположен. Политологията е човешка, твърде човешка ако си позволим да 

перифразираме гениалния немски философ Фридрих Ницше (Nietzsche, 1886).   

 

 
Фридрих Ницше. Източник: Getty Images/Hulton Archives 

 

Като понятие под политика обикновено (често) се разбира прилагане на 

практика изкуството и/или науката за ръководене и управление на държавата или 

някакви държавни структури и съответните политически механизми.  

Най-общо казано се среща тясно и широко разбиране за политика. По-

голямата част от експертите и специалистите защитават „тясната“ теза, според 

която политиката протича на равнището на държавата и правителството (изобщо 

публичната сфера) и включва борбата на политическите организации за 

политическата власт (преди всичко). Налични са и изследователи, които са 

защитници на „широката“ теза, които твърдят, че едва ли не всичко е политика – 

връзки между съпрузи и свободно съжителстващи, спорт, готварство, 

нумизматика, фалеристика и филателия, лов и риболов и т.н. Личното ни 

пристрастие е на страната на „тясното“ схващане за политика.    

 Политиката всъщност възниква там където човешките същества не са 

съгласни с установеното разпределение на правата и отговорностите, както и 

където са налице някакви (какви и да е) процедури за разрешаване на 

противоречията, конфликтите и разногласията. При положение, че всеки индивид 

и всяка група представени в социалната стратификация са съгласни с всекиго и с 
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всичко и между тях няма никакви проблеми, то в такова общество няма нужда от 

никаква политика. Такова общество обаче никога не е съществувало и надали 

някога изобщо ще се създаде. Все пак фрагментарно и не съвсем точно описано 

такова изцяло безконфликтно общество може да бъде открито в някои 

литературни произведения, като например „Утопия“ на англичанина Томас Мор 

(More, 1516). 

Политологът Георги Янков правилно отбелязва за наличието на съществени 

различия в понятийното поле на политиката и пледира за понятийна чистота. 

Конкретно той пише: „В съвременните условия сме свидетели на застрашително 

опростени разсъждения за политиката (макар действителната политика, по думите 

на Айнщайн да е по-сложна от физиката). Робърт Дал с горчивина отбелязва: 

„Честно казано, мисля, че повечето хора прекалено я опростяват“ (Дал, 1999, 

стр. 9). Често пъти може да се чуе дори в българския парламент: „Не 

политизирайте този проблем“ и то когато се дискутира политически проблем в 

собствения смисъл на това понятие. Какво е това? Явно даденият политик няма 

понятие за предмета на своята дейност. Налице е объркване на понятията: едно 

е политика, политики, политическо, друго – партизиране, разглеждане на въпроса 

от тясно-партийна гледна точка; едно е политика, друго – политиканстване“ 

(Янков, 2011, стр. 71).  

Описвайки, анализирайки и тълкувайки модерните академични виждания за 

политиката Георги Янков резюмира: „Еднакво легитимно е да се дефинира 

политиката като разпределение на власт и ценности, като сфера на държавно 

управление, като ръководство на публичната сфера (създаване на правила за 

функционирането на публичната сфера), като дейност, отнасяща се до публичните 

(обществените) дела и постигане на „общото благо“, като управление на 

неравенствата в обществото, като отношения на солидарност и противопоставяне 

на социални групи, като конфликтни отношения (разрешаване на конфликти), като 

превръщане на частния интерес във всеобщ“ (Янков, 2011, стр. 76). 

Съгласни сме в общи линии с разсъжденията на Георги Янков, но ако 

доведем до логичен край неговите съждения то се оказва в крайна сметка, че 

политиката е едва ли не най-сложното нещо на света. Не сме привърженици на 

тази теза. Споделяме обаче схващанията на същия този изследовател относно 

необходимостта от „гъвкаво“ дефиниране на политиката.       

 Приведените описания, доводи и тези от сферата на политиката и 

политическото безусловно демонстрират, че политологичният методологичен 

подход не е най-подходящият за изследване на българската стопанска политика. 

Това е така защото политологичният методологичен подход винаги съдържа в 

себе си политическото под формата на субективната гледна точка (нагласа) на 

изследователя. Последният никога не може да „избяга“ от политическото колкото 

и да се стреми към това (ако изобщо се стреми), тъй като това е невъзможно по 
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принцип. Лъчите на политическото винаги хвърлят своята ярка светлина върху 

учения-политолог и той не може никъде да се скрие от тях, като дори и под най-

дебелата сянка те ще го осветят. Това в никакъв случай не бива да се тълкува по 

начин, че изследователят-политолог не прави опити да бъде неутрален (в 

теоретичен и практически план) и да търси и намира научната истина, но 

методологията, която използва не може да бъде неутрална сама по себе си именно 

защото е политологична. Изследователите-политолози, естествено, в една или 

друга степен правят опити да скрият, замаскират, фалшифицират или 

демонстрират политическата си ориентация (в различни комбинации и 

съотношения) – като политологичен методологичен ориентир, но такава 

политическа ориентация без съмнение винаги съществува. В случая дори липсата 

на каквато и да е било политическа ориентация, като много рядко срещаща се 

екзотика, е също така вид политическа ориентация.          

Политологичният методологичен подход не може обаче да бъде игнориран и 

дори задължително трябва да бъде прилаган при описанието, анализа и 

тълкуването на българската стопанска политика в едно или в друго измерение. 

Това е така защото се изучава именно българската стопанска политика, а не нещо 

друго. Все пак този подход може да бъде само съпътстващ, но не и водещ подход, 

поне нашето мнение е такова. В крайна сметка визираният подход  може и трябва 

да се използва, но като се имат предвид неговите особености, характеристики и 

ограничения. В политологията винаги има нещо неопределено – т.е. и за нея важи 

принципът на неопределеността на Вернер Хайзенберг.        

 

Основен въпрос на политиката  

 

Пряка и косвена връзка с проблема за българската стопанска политика има 

т.нар. основен въпрос на политиката. В тази връзка Георги Янков пише дословно: 

„Кой е основният въпрос на политиката? В историята на политическите идеи 

различните автори са давали различни отговори на този въпрос. 

Според Платон основният въпрос на политиката е: Кой трябва да управлява? 

Отговорът, който той дава, е: трябва да управляват философите (мъдрите, 

знаещите, компетентните). Платоновата формулировка „философите да бъдат царе 

или царете – философи“, е предмет на противоречиви тълкувания в историята на 

политическата мисъл. 

Според Кант не бива да се желае философите да управляват, тъй като 

притежаването на власт неизбежно извращава свободните съждения на разума. 

Още по-радикална е критиката на К. Попър, според който Платон е внесъл 

бъркотия в политическата философия и е създал предпоставки за погрешна 

философска интерпретация, определяйки като основен въпрос на политиката – 

„кой трябва да управлява?“. Историческият опит показва, че който и да е на власт, 
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е склонен да злоупотребява с нея, да се облагодетелства от управлението. Дори 

привържениците на Платон признават, че няма универсални гаранции, че 

управляващите ще бъдат наистина „добри“ или „мъдри“. Изводът, до който 

достига К. Попър, е: по-важен се явява въпросът за публичния контрол върху 

властта (как да бъде създадена такава система от институции, която да дава 

възможност за публичен контрол върху властта и смяната на управляващите по 

мирен начин). 

Според марксистката традиция основният въпрос на политиката е въпросът 

за държавната власт (въпросът за завоюването и задържането на държавната 

власт). 

В съвременната политология съществува интерпретация, според която 

фундаменталният въпрос на модерната демократична политика е свързан с 

въпроса: как членовете на обществото да живеят заедно и да разрешават 

проблемите, свързани с различията между тях, по един приемлив, мирен начин, 

чрез правилата и процедурите на демократичния политически процес. При 

демократичния политически процес има публично приемане на определени 

политически процедури, чрез които се взимат решения и се решават проблеми. 

Демократичните политически процедури се затвърждават и узаконяват, като бъдат 

фиксирани в Конституцията. Политиката, в определен смисъл, е процес на 

решаване на конфликти в рамките на държавите или други асоциации, които 

възникват по въпроси, засягащи цялата общност. Когато политиката не успее, 

замества я насилието и обществото се разпада в анархия“ (Янков, 2011, стр. 75-

76).  

Наред със задълбоченото и прецизно осветляване на основния въпрос на 

политиката Георги Янков допуска една неточност, като от написаното от него 

може да се остане с впечатлението, че само при демократичния политически 

процес има публично приемане на определени политически процедури, чрез които 

се вземат решения и се разрешават проблеми. Също така обаче и при 

недемократичния политически процес има публично приемане на определени 

политически процедури, като се вземат публични политически решения и се 

разрешават проблеми. Това е толкова очевидно, че не се нуждае дори от 

аргументация.  

От текста на Георги Янков става пределно ясно, че основният въпрос на 

политиката е в много силна релация с проблема за българската стопанска 

политика, въпреки различните гледища на отделните мислители: Кой трябва да 

управлява (Платон)?; Философите не бива да управляват (Кант); Необходимост от 

публичен контрол върху властта (Попър); Най-важен е въпросът за държавната 

власт (Маркс). Нека да екстраполираме тези фундаментални четири гледища 

върху проблематиката за българската стопанска политика и да видим какво се 

получава.          
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1. Кой трябва да управлява (Платон)? Не ще и съмнение, че въпросът 

поставен още от древногръцкия философ Платон (2014) – кой трябва да управлява 

има изключително силно въздействие върху проблематиката отнасяща се до 

българската стопанска политика. Тук се наблюдават три аспекта. Първият аспект е 

институционален и най-общо е свързан с политическите структури, които са в 

състояние да извършват държавното управление. Вторият аспект е идеологически 

– към какви политически идеологии се придържат същите тези политически 

структури. Третият аспект е личностен (психологически) – политиката 

(включително българската стопанска политика) е винаги личностно обагрена и тя 

се персонифицира с определени човешки същества или групи от такива.     

2. Философите не бива да управляват (Кант). Тази теза на великия мислител 

на човечеството Имануел Кант ни се струва спорна по принцип, но напълно 

относима към реалиите на българската стопанска политика. Българското 

стопанство, действително, не е било управлявано от професионални философи на 

национално ниво от 1878 г. до 2022 г.  

 

 
Имануел Кант. Източник: cao.bg 

 

3. Необходимост от публичен контрол върху властта (Попър). Мнението на 

британския философ на науката Карл Попър като че ли идеално се вписва в 

канавата на българската стопанска политика. Когато липсва публичен контрол 

върху българската стопанска политика, публичният интерес изключително силно 

се накърнява – за това са налични хиляди примери от българската стопанска 

история.         

 4. Най-важен е въпросът за държавната власт (Маркс). Не можем да не се 

съгласим, че това гледище на Карл Маркс се приближава плътно до истината, 

особено когато го разглеждаме през оптиката на българската стопанска политика. 

В историята на България (от Освобождението до наши дни) действително е било 

напълно невъзможно да провеждаш каквато и да е била стопанска политика на 

държавно ниво, дори и на регионално, ако не разполагаш с инструментите, 

механизмите и технологиите на държавната власт. От това правило действително 

няма нито едно изключение. В България не е възможно да управляваш 

националното стопанство ако не разполагаш с държавната власт и тя е под пълния 

контрол на управляващите. 
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 Няма как обаче да не добавим и пета теза, към приведените по-горе четири 

такива, а именно – много важен е и начинът на управление на личността на 

политическия връх на същото това управление (човекът най-отгоре на властовата 

пирамида). Начинът на управление и политическият лидер оказват  неотразимо 

влияние и върху българската стопанска политика. По един начин българското 

стопанство се управлява от Народнолибералната партия (Стефан Стамболов), по 

друг начин от БЗНС (Александър Стамболийски), по трети начин  от 

Демократическия сговор (Андрей Ляпчев), по четвърти начин от БКП (Тодор 

Живков), по пети начин от НДСВ (Симеон Сакскобурготски) и по шести начин от 

ГЕРБ (Бойко Борисов) през различните исторически периоди.       

 

Търновската конституция като основна юридическа рамка на българската 

стопанска политика и икономическо развитие   

 

 Точното наименование на Търновската конституция всъщност е 

Конституция на Българското княжество и тя е първата конституция на България, 

като е приета на 16 април 1879 г. от Учредително Народно събрание в Търново. 

Напълно ясно е, че Търновската конституция е основната юридическа рамка на 

българската стопанска политика и икономическо развитие за дълъг исторически 

период (1879 – 1947) ето защо е необходимо нейното, макар и бегло, разглеждане.  

 

 
Залата на Учредителното събрание на Търновската конституция. Източник: standartnews.com 

 

Напълно сме съгласни с мнението на Милко Палангурски (2018), че за 

Търновската конституция има изписани много страници, но някак винаги на 

преден план се изтъкват нейните политически, идеологически и правно-

исторически послания към обществото. Не трябва да се забравя обаче, че именно в 

нея се крият параметрите и на стопанското развитие през следващите десетилетия. 

В тази връзка изследователят лансира следната своя важна теза: „…в Търновската 

конституция няма и белег на някаква стройна система, която да е подчинена на 

идеологическа или политическа доктрина за функциониране на икономиката. 
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Документът е типичен конституционен текст, повлиян от европейския и световния 

конституционализъм, като следва образците, които са най-достъпни и познати на 

нашите учредители – френския, белгийския и всички балкански конституционни 

модели, систематизирани от руската окупационна администрация за улеснение на 

българските „нотабили“. А „нотабилите“ имат бегли познания по 

конституционализъм, но притежават едно безспорно качество – желание да 

изработят основен закон, който отговаря на поставените от историческия процес 

задачи. 

При липсата на икономическа концепция в текста, а и в парламентарните 

дебати, ще трябва да потърсим онези елементи, които определят функционирането 

на стопанския сектор. Защото да се определи конституционният модел – 

либерален, консервативен, или пък социален, е необходимо да видим освен 

политическата и неговата икономическа основа. Липсата на познания, дебат и 

ясно формулирани концепции съвсем не означава, че „нотабилите“ нямат ясна 

представа за икономическите отношения. Те просто не виждат нужда да записват 

икономически теории в основния закон“ (Палангурски, 2018, стр. 24).  

Приемаме без обструкции тезата на изследователя, че в Търновската 

конституция няма изградена стройна система, която да произхожда от конкретна 

идеологическа или политическа доктрина за функциониране на българската 

икономика. Това обаче не може и не бива да се очаква. Все пак белези за такава 

идеологическа или политическа доктрина в текста на Търновската конституция се 

забелязват. Тук можем синтетично да посочим: Глава ХI. За държавните имоти; 

Глава ХII. За гражданете на Българското княжество (Дял III, Дял, IV); Глава XV. 

Какви работи има да върши Народното събрание (чл. 105); Глава XVII. За 

бюджета; Глава XVIII. За държавните займове. Търновската конституция, 

действително, е само най-общата юридическа рамка на българската стопанска 

политика и икономическо развитие за продължителен период от време, като точно 

в това се състои нейната основна роля.                     

 

Партийна политическа система 

 

Важен елемент от политическия ландшафт на всяка една държава е нейната 

партийна политическа система. Последната оказва сериозно въздействие спрямо 

българската стопанска политика и поради тази причина визираната проблематика 

не може да бъде пренебрегвана.  

Детайлизиран и всеобхватен анализ на българската партийна политическа 

система през периода на т.нар. Преход (след политическата промяна от 1989 г.) 

можем да открием в книгата на политолога Георги Карасимеонов „Партийната 

система в България“ (2010), който в тази връзка пише черно на бяло: „Партиите у 

нас продължават да са слабо зависими от гражданското общество. Това е 
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резултат от начина, по който те възникнаха. Повечето от тях се родиха „от горе“ и 

не бяха продукт на масови социални движения „от долу“.  

...Фактор за откъснатостта на партиите от гражданското общество е 

слабостта на самото гражданско общество. То продължава да оказва слабо 

въздействие, стигащо понякога до пасивен протест, а не до постоянен натиск и 

контрол. Политическите партии се уповават на една тънка прослойка от свои 

активисти и по-активни граждани, много от които обаче преследват чрез тях 

преди всичко издигането на собствения си социален статус и получаване на 

определени привилегии и материални блага.        

Политическите партии се намират в силна зависимост от икономическите 

интереси и влиянието на бюрократичната прослойка в държавната 

администрация. 

...Политическите партии се ръководят фактически от специфична партийна 

каста, която в политологията се определя като партокрация. Тя се стреми да 

доминира в публичното пространство, да налага своя интерес като обществен 

интерес.  

...Друга група предизвикателства произтича от редица негативни процеси в 

дейността на партиите като „партии на управлението“. Типична „детска“ болест на 

българската демокрация е наличието на малко професионалисти във висшите 

ешелони на властта.  

...Една от най-характерните „болести“ на партиите във властта е 

корупцията.  

...Партиите на власт съзнателно или неволно са вплетени в процеса на 

корумпиране и „заразяват“ на свой ред не само отделните политици, а и цялостния 

политически процес с вредни за демокрацията задкулисни процедури и 

комбинации, подкопаващи правовия ред.  

...И на последно място, но не по важност, основно предизвикателство пред 

политическите партии е преодоляването на кризата на легитимността им, засилила 

се през последните години. Във всички допитвания до общественото мнение се 

проявява тенденцията на нарастващо недоверие към тях и недоволството от 

ролята им, особено като управляващи партии“ (Карасимеонов, 2010, стр. 266-274).     

Като че ли единственото обнадеждаващо (дали обаче е точно такова) 

заключение, което може да се направи от нерадостната картина очертана от 

Георги Карасимеонов за Република България е, че в голям брой държави по света 

(включително в региона на Европа) ситуацията във връзка с партийната 

политическа система е също толкова неблагоприятна, дори още по-лоша.       

 Какво следва от точния анализ на Георги Карасимеонов за българската 

стопанска политика (за времето на Прехода). Според нас особено важни са три 

неща.  
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Първо, българската стопанска политика се определя и направлява не от 

политическите партии като съвкупни политически субекти, а от партокрацията. 

Нещо още по-неблагоприятно – визираната много тънка прослойка най-често се 

ръководи не от публичния (обществения) стопански интерес, а единствено от своя 

собствен.  

Второ, българската стопанска политика е просмукана на всички нива и от 

горе до долу от корупцията, което не позволява бърз стопански напредък, води до 

обедняване на  населението и поставя стопанските субекти при коренно различни 

(несправедливи и неравностойни) условия за правене на успешен бизнес и 

реализиране на печалба. Корупцията е изключително неприемлива от 

икономическа гледна точка, тъй като нарушава свещения принцип на 

капиталистическата конкуренция – всички стопански субекти трябва да са 

поставени при равни условия, като оцеляват най-приспособимите спрямо пазара. 

Особено неблагоприятен  фактор, който действа като катализатор, е, че 

корупцията има вековни традиции по българските земи, като още от османския 

исторически период тя се възприема и битува като нещо съвсем в реда на нещата 

особено в стопанската сфера (т.нар. бакшиш).      

Трето, спрямо политическите партии, които планират, реализират и 

контролират българската стопанска политика има формирано и даже усилващо се 

обществено недоверие и отчуждение, дори натрупала се омраза – т.е. наблюдава 

се силно изразена криза на легитимността, което няма как да не рефлектира върху 

същата тази политика.    

 

Политически решения и българска стопанска политика 

 

Изследователите (а и хората) винаги са се интересували от това как се 

вземат, реализират и по какъв начин да се контролират политическите решения, 

особено в сферата на стопанската политика. Всичко това се дължи на нещо от 

изключителна важност – някои политически решения засягат и то пряко съдбата 

на милиони, даже понякога на милиарди човешки същества (включително в 

стопанската сфера). Решението (включително политическото), само по себе си, е 

ядрото на управлението, а върху последното се изгражда цялостния човешки 

социум (Цанов, 2018). Написаното важи с пълна сила и за България.   

Значителният интерес към този важен клас решения е продиктуван от най-

различни мотиви. Някои политици, например, искат да ги използват за 

манипулативни, лобистки и  користни цели, други – в полза на общественото 

благо. Безбройните кохорти от администратори и мениджъри демонстрират също 

така жив интерес, предизвикан най-вече от прагматични и утилитарни цели. 

Наемните работници и служители, също така, не са никак безразлични към този 

важен обществен феномен. Особен афинитет към този вид решения проявяват 
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учените и изследователите. В канавата на своите изследвания те се сблъскват с два 

основни типа проблеми – теоретични и практически. Нека да ги разгледаме един 

след друг както в общ план, а така също в светлината на българската стопанска 

политика.   

 

Проблеми на теорията на политическите решения  

 

Част от най-значимите проблеми на теорията на политическите решения са 

следните: 

1. Липсва разгърната, систематична, общоприета и адекватно работеща в 

реалиите на ХХI век академична теория за политическите решения въз основа на 

която могат да се правят автентични описания и точни анализи, както и да се 

разработват коректни прогнози. Това, естествено, е донякъде парадоксално, но е 

обективен научен факт. Има различни обяснения за сложилото се статукво на 

нещата.  

От една страна, немалка част от политиците никога не са се интересували 

особено от същината на политическите решения и от това как те да станат 

оптимални (най-добри), поради едно съображение: когато те вземат решения, 

обикновено ги представят като обслужващи обществения интерес (видима форма 

на политическите решения), а те най-често служат на лобистки/частни/лични 

интереси (действително съдържание на политическите решения) и като следствие 

не съдействат за нарастването и развитието на публичното благо.  

От друга страна, от научна гледна точка действително е много трудно да се 

създаде, апробира и реализира прецизна и всеобхватна теория за политическите 

решения, тъй като вероятно те са най-сложните видове решения изобщо (или едни 

от най-сложните). Това с особена сила се отнася и за политическите решения в 

българската стопанска политика. Към момента, например, не ни е известно 

отделен български изследовател или екип от български изследователи да е 

публикувал пълноценна теория за политическите решения в областта на 

българската стопанска политика. Става дума за класическа теория, която да може 

да покрие всички изисквания за научност – да описва, да анализира, да обяснява и 

да прогнозира и всичко това в унисон с обективната истина.      

От трета страна, почти никой в България не е склонен да финансира 

сериозни изследвания и проекти в тази област – по обясними причини, пак отново 

с политически оттенък, обикновено завоалирани и скрити зад благовидни 

намерения, добре премерени фрази и политическа коректност. Финансиране се 

отпуска за какво ли не – за изследвания на редки диви животни и насекоми в 

техните местообитания в планините, равнините, водните площи и атмосферата в 

което няма нищо лошо само по себе си, но не и за изучаване на политическите 
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решения, от които пряко зависят съдбите на милиони хора. Вероятно така ще 

остане и за в бъдеще.                               

 2. Не е съвсем ясно къде точно трябва да се инкорпорира (позиционира) 

теорията на политическите решения. Безспорно е, че теорията на политическите 

решения се вписва в обширния корпус на теорията на решенията, но каква точно 

научна дисциплина е тя: управленска, политологическа, психологическа, 

икономическа, социологическа, антропологическа, математическа – т.е. 

монодисциплинарна, или някаква комбинация от изброените елементи – т.е. 

мултидисциплинарна? По наше мнение теорията на политическите решения е 

научна дисциплина от втория тип.       

 3. Възниква с цялата си сложност и острота и проблемът – как се съотнася 

теорията на политическите решения спрямо т.нар. политически мениджмънт? В 

случай, че използваме принципа на аналогията, то както теорията на 

управленското решение се включва в обширното поле на управлението (макар и 

да съществуват като екзотика и автори, които отхвърлят това твърдение), то по 

същия начин теорията на политическите решения би трябвало да влиза в обсега на 

политическия мениджмънт. Дали обаче това е точно така? Има мнения „за“ 

(преобладаващи), но се срещат и мнения „против“.    

 4. Стои и проблемът за основните фактори на политическите решения. 

Възприето е следното основно виждане за визираните фактори. 

 Първи фактор – целеполагане. Целеполагането в тесен смисъл е поставената 

цел за реализация от лицето вземащо политическото решение. Целеполагането в 

широк смисъл се схваща като формиране на целите като субективно-идеален 

образ и създаване на реален резултат на същите тези цели в рамките на дейността 

на субекта. Целите на политическото решение могат да бъдат най-различни – 

оперативни, тактически и стратегически; краткосрочни, средносрочни и 

дългосрочни; демократични, недемократични и авторитарни; местни, регионални, 

национални и глобални; реални (изпълними) и нереални (неизпълними) и т.н. 

Целеполагането обаче, при политическите решения, винаги съществува.       

 Втори фактор – субект. Напълно очевидно е, че политическото решение се 

взема, реализира и контролира от конкретен субект (лице вземащо политическо 

решение). Няма научно единодушие обаче кои точно са субектите на 

политическите решения. Почти не се среща българин, който да не знае например, 

че съгласно чл. 1 (2) от Конституцията на Република България (Обн., ДВ, бр. 56 от 

13.07.1991 г.) „цялата държавна власт произтича от народа“, но и почти всички 

добре разбират и са съгласни, че на практика нещата не стоят точно така – т.е. 

реален субект на политическите решения не е народът (т.е. колективният 

българин), а някой друг (масовият българин не знае точно кой). Най-общо казано 

основни субекти на политическите решения са политическите партии, държавният 

глава (президента), обществените и професионалните организации, отделните 
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граждани и техните формирования, както и полутайни и тайни (конспиративни) 

общества.   

 В различните етапи по вземане на политически решения участват различни 

субекти. На етапа на открояване на политическия проблем, който в началото често 

е размит и аморфен, основен субект на политическото решение са прослойките на 

народа. Следва етапът на формулиране на политическия проблем. Тук на сцената 

се появяват политическите партии, различни неправителствени организации, 

органи на държавната власт, експерти и специалисти, разнообразни лобистки 

групи и такива за натиск. В етапа на непосредствено вземане на политическите 

решения се включват парламентарно представените партии и техните 

парламентарни групи, органите на централната и местната власт, както и най-

широките народни маси – при референдуми.           

 Трети фактор – обект. Политическото решение има своя обект, като никой 

сериозен изследовател не отрича този факт. Добре, но кой точно е обектът на 

политическото решение? По проблемът не съществува академично единомислие. 

Едни изследователи смятат, че обект на политическите решения са властовите 

отношения в държавата, други са на мнение, че обект на същите са групите от 

хора и техните разнообразни формирования, трети са убедени, че обект на 

политическите решения са отделните граждани, като се срещат и други виждания.   

 Четвърти фактор – взаимодействие между субекта и обекта. В контура на 

политическото управление субектът и обектът на политическите решения 

непрекъснато си взаимодействат. При реализацията на управленското 

взаимодействие между субекта и обекта по повод на политическите решения се 

осъществява т.нар. управленска връзка. Основната характеристика на последната 

се състои в следното – обектът иска субекта да функционира по точно определен 

начин и за да стане това реален факт генерира и отправя към субекта управленски 

указания и управленски заповеди, които да предизвикат желаното поведение на 

субекта. Субектът, от своя страна, по силата на различни обстоятелства действа 

съобразно управленските указания и заповеди на обекта.         

 

Проблеми на практиката на политическите решения  

 

 Някои от най-важните проблеми на практиката на политическите решения 

са посочени по-долу:   

 1. Наличие на различни форми на практическа реализация на политическите 

решения, често коренно противоположни. Според Владимир Батурин (2012) 

основните типове за реализация на политическите решения са: популизъм, 

елитаризъм, консерватизъм, демократизъм и радикализъм.   

 Популизмът предполага пряка апелация към общественото мнение, като 

търси непосредствена опора в масовите настроения, които понякога са 
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недемократични и даже ирационални. Поради тази причина той често е 

ориентиран върху опростяването на сложните проблеми, а в ред случаи предлага и 

вулгаризация на предлаганите на обществото цели. Обикновено управляващите 

елити  издигат някакъв лозунг (призив) към населението, който е добре приет от 

него, като народните слоеве са убедени, че той може да доведе до бързо 

разрешаване на проблемите. Най-ярко популизмът се проявява при т.нар. 

харизматично управление.   

 Пределно общо казано идеологията на елитаризма се свежда до 

твърдението, че обществото се състои от две главни прослойки – елит (много 

малка част) и народ (огромна част). Елитът трябва да стои начело и да управлява 

(това е негово призвание дадено свише), докато народът трябва да се намира в 

подчинено положение и трябва да бъде управляван (това е негова неотвратима 

съдба). Различителните черти на елитаризма, във връзка с политическите решения, 

са следните: предотвратяване участието на гражданите не само при изработката, 

но и при корекцията и контрола на политическите решения, както и насърчаване 

на различни посреднически, а не преки форми на взаимодействие с електората, а 

също така предприемане на курс към намаляване на политическата осведоменост 

на обществеността (трябва да се знае само толкова, колкото е изгодно на елита). 

Елитаризмът, по начало, се стреми да реализира непрозрачен, дори изцяло закрит  

характер на приемането и осъществяването на политическите решения през 

всичките техни етапи.  

 При консерватизма в политическата дейност доминират нагласите към 

съхраняване на структурите и функциите на публичните власти, както и на 

традиционните форми и методи за политическо регулиране и взаимодействие. 

Политическите решения в рамките на консервативните традиции са характерни за 

стабилните политически режими, които култивират у гражданите вътрешна 

привързаност към установилите се и почитаните в дадено общество ценности и 

идеали. Като правило всичко това допринася за усилване на патриотическите 

настроения и съхраняването на цялостността на обществения и политически 

организъм.    

 Демократизмът се ориентира към реалните потребности и нужди на 

гражданите и е въплъщение на техните неотменими права и свободи. Във връзка с 

политическите решения демократизмът се проявява като реално участие на 

гражданите в тяхното вземане, реализация и контрол на всички нива и във всички 

обществени сфери, като между вземащите решенията (управляващите) и 

изпълняващите решенията (управляваните) властват уважението и почтеността, и 

то не само като красиви думи.  

В съвременните европейски държави, включително българската, доверието 

на народите към представителната демокрация (при нея народът не управлява 

пряко, а чрез упълномощени лица и органи) като правило не е високо, като се 
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наблюдава тенденция към непрекъснат спад. Народните маси са много недоволни 

от състоянието на нещата, дори се забелязват елементи на неподправена и искрена 

ненавист спрямо управляващите, независимо от тяхната политическа ориентация 

и окраска, както и заемана политическа позиция. Вън от съмнение е, че 

политическите елити са почти напълно дискредитирани в очите на т.нар. 

обикновени граждани.  

 Радикализмът като политическа доктрина се стреми не към еволюционни 

(бавни)  промени в обществото, а към революционни (бързи, даже свръх бързи) 

такива. Най-характерната черта на радикалното политическо решение е неговият 

волунтаризъм. Както е добре известно волунтаризмът е теория, която отделя най-

важно място в своята обяснителна схема на човешката воля, като на последната се 

приписва решаваща и най-съществена роля в дейността на хората, а и изобщо в 

света. Именно поради тази причина радикалните политически решения най-често 

се свързват с предприемане на решителни, прибързани и често насилствени 

действия, водещи до коренни преобразувания в обществената сфера.  

 Трябва да отбележим, че основните пет типа за реализация на 

политическите решения (популизъм, елитаризъм, консерватизъм, демократизъм, 

радикализъм) са имали, имат и вероятно и за в бъдеще ще имат проявление в 

историята на българската стопанска политика. В Таблица 1 представяме типични 

примери на основните пет типа за реализация на политическите решения в 

рамките на българската стопанска политика. Посочените типични примери са с 

известна степен на условност (относителност) и не претендират за абсолютна 

точност, но по наше мнение демонстрират в достатъчна степен същината на всеки 

един основен тип за реализация на политическите решения.   

 2. Изборът на оптимална алтернатива на политическото решение е твърде 

тежък практически проблем. Съществуват изследователи, които твърдят, че в 

сферата на политиката не е възможно да бъдат вземани оптимални (т.е. най-добри) 

решения по една очевидна причина – винаги ще има политически субекти 

(отделни индивиди или групи от индивиди) за които взетото решение не 

изпълнява критерия за оптималност (числен показател по който се оценява 

ефективността от функционирането на обекта за оптимизация). Не бива с лека 

ръка да отхвърляме тази теза, тъй като в нея безспорно има голяма доза истина. 

Сложността в случая е продиктувана от това, че политическото решение синтезира 

в себе си всякакви връзки, процеси, състояния, явления и отношения – 

политически, икономически, социални, психологически и т.н.  
 

 

 

 

 

 

 



49 

 

Таблица 1. Типични примери на основните пет типа за реализация  

на политическите решения в рамките на българската стопанска политика 

Източник: Авторът 

 

Основен тип 

 

Типичен пример 

Популизъм Закон за подвижните мирови съдии от 6 август 1920 г.  

Съдията отива в седалището на територията на която се намират страните и 

на място разрешава спора. Не се разрешава и участието на адвокати и 

страните действат лично. Идеята е селяните да не се откъсват от работата си 

и да не правят разходи. 

Елитаризъм Търговски договор с Кралство Югославия от 1 юли 1934 г.  

Договорът съвместява политически и икономически интереси на 

Деветнадесетомайците (Политически кръг „Звено“ и Военен съюз). Идеята е 

да се подобрят българо-югославските търговски отношения и да се облекчи 

българския износ за Европа, който преминава изцяло през територията на 

Югославия.      

Консерватизъм Закон  за  насърчение  на  местната  индустрия от 10 март 1909 г.  

Законът подразделя индустриите, които трябва да бъдат насърчавани, в десет  

групи.  Във всяка група има по няколко класа. Дава се правна дефиниция на 

индустриалното предприятие. Набляга се върху концесиите. Идеята е да се 

насочи и регулира индустриалното производство в полза на държавата и то 

да бъде под нейната протекция.   

Демократизъм Търговски закон от 1 юли 1991 г.  

Законът урежда и регламентира основните аспекти на търговската дейност. 

Идеята е да се даде прецизна рамка на търговската дейност и простор на 

стопанската инициатива.   

Радикализъм  Закон за отчуждаване на едрата градска покрита недвижима собственост 

от 15 април 1948 г.  

Отчуждават се и стават собственост на държавата, т. е. общонародна 

собственост притежаваните от членовете на едно семейство в повече от един 

или два покрити недвижими имоти (застроени и незастроени), намиращи се в 

чертата на строителната част на градовете, съгласно следващите членове (Чл. 

2 на Закона). Идеята е експроприация на частната собственост.  

 

 Изборът на оптимална алтернатива на политическото решение е принципно 

възможен само в случай на формализация на задачата по приемане на същото това 

решение. Съвършено очевидно е обаче, че в сферата на политиката 

формализацията е крайно трудно осъществима, да не кажем, че систематичната 

такава изобщо не е възможно да бъде извършена. В сферата на икономиката, 

например, не е така. При нея е напълно реализуемо задачата да се формализира и 

впоследствие да се направи избор на оптималната алтернатива. Какво следва от 

това за политическите решения? Според нас само едно нещо – при този вид 

решения няма никакви еднозначни и твърди правила за избор на оптимална 
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алтернатива. Лицата вземащи политически решения трябва да се уповават на 

други инструменти и методи – интуиция, случайност, минал опит, помощ от 

съветници и експерти, проба и грешка, изчакване или изпреварване на събитията, 

лавиране, придържане към преобладаваща гледна точка, копиране, неглижиране 

на проблема и други. Съзнаваме, че написаното звучи твърде обезкуражително, но 

реалното положение на нещата е точно такова, каквото е описано. В науката, 

както и в живота, желаното не трябва да се представя за действително.   

   3. Оценката на политическото решение и в наши дни остава нерешена 

практическа задача. Основният проблем в случая се свърза с амбивалентността на 

критерия за оценка и още по-точно – какъв точно да бъде той. Политическото 

решение, вън от съмнение, може да се оценява през призмата на множество 

критерии, да кажем: съответствие с жизнено важните интереси на държавата; 

степен на припокриване с политическа стратегия на управляващата политическа 

партия/коалиция; удовлетворяване на интересите на значими социални групи и 

прослойки; съдействие за икономическия растеж.     

Нещата допълнително се усложняват от обстоятелството, че някои 

политически решения имат твърде дълги лагове – действията им могат да се 

проявят даже след десетилетия. В оценката на политическото решение често се 

намесват и елементи от областта на морала. Всичко това нагледно демонстрира 

комплицираността на практическия проблем за оценката на политическото 

решение.      

        4. Липса на научно обоснована и верифицирана система за обучение на 

политици по вземане на политически решения. Ясно е, че вземането на 

политически решения не може изцяло да се преподаде, усвои и научи, то е и 

своеобразен вид изкуство, но в немалка степен това все пак е възможно да се 

стори. Някои неща при политическите решения могат да бъда усвоени дори при 

класическа (класно-урочна), а не посредством интерактивна форма на обучение в 

дигитална среда. Няма обаче научна яснота как точно това трябва да се прави – 

като методология, пропедевтика и контрол. Обучението по вземане на 

политически решения трябва да се върши от специално подготвени за целта 

преподавателски екипи, като най-естествената среда за целта са университетите и 

специализираните структури към тях. Задачата, вън от съмнение, е твърде сложна, 

но все пак изпълнима. Вероятно все някога тя ще се реализира. Както 

мениджърите се учат как да вземат управленски решения, така и политиците 

трябва да бъдат обучавани как се вземат политически решения.    

5. В началото на XXI век практиката на политическите решения 

(включително в сферата на българската стопанска политика) се превръща в 

практика на постполитическите решения. Това означава, че българските 

политически решения отнасящи се до българската стопанска политика вече не са 

чисто национални, а в тях има реквизити на транснационалност – т.е. центърът на 
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политическите решения се пренася от държавата (правителството и другите 

основни държавни органи) към транснационалните структури и организации. По 

всяка вероятност за в бъдеще българската държава все повече ще губи своя 

суверенитет относно българската стопанска политика, като последната няма 

повече да се определя в София в нейната цялост. Не е изключено в някакъв бъдещ 

момент българската държава да загуби изцяло своята субектност и да не може 

повече да контролира собствените си политически решения, както и да се 

съобразява с интересите на българските граждани, които са и делегирали 

правомощия посредством изборния процес, а и чрез други контролни механизми. 

Точно тази практика на постполитическите решения в тяхната връзка с 

българската стопанска политика трябва да бъде отчитана и развивана, тъй като ни 

се струва, че тя е почти неизбежна и рано или късно ще започне да доминира 

българския стопански ландшафт.    

 

Електрониката в стопанската политика на България     

 

 Развитието на електрониката в Народна република България е типичен и 

показателен пример за съчетаване на политически, международни, идеологически 

и стопански елементи, при което понякога преобладават политическите и именно 

последните стават водещи при създаването и напредъка на българската стопанска 

политика в този високотехнологичен отрасъл. Ето защо ще се спрем накратко 

върху този въпрос.   

 Според Евгений Кандиларов „при проследяване развитието на електронната 

промишленост в България се очертават два ясно очертани етапа. Първият обхваща 

60-те години. Той е времето на формирането на държавната политика, изграждане 

на т.нар. материално-техническа база на отрасъла, както и извоюването на 

специализация в областта на електрониката в рамките на СИВ. Вторият етап е 

времето на 70-те и началото на 80-те години, през който електронната 

промишленост се оформя като структуроопределящ отрасъл на българската 

икономика и свързаните с това трудности за поддържането и ефикасното му 

функциониране“ (Кандиларов, 2003-2004, стр. 1-2).     

Може с увереност да се поддържа твърдението, че водещото начало при 

създаването на електронната изчислителна техника в България е политическото, а 

не икономическото. Ето какво пише Евгений Кандиларов по този въпрос: „На 24 

юни 1964 г. председателят на ДКНТП чл.-кор. Иван Попов, председателят на БАН 

акад. Любомир Кръстанов и председателят на Комитета по машиностроене инж. 

Марий Иванов внасят в Политбюро на ЦК на БКП доклад „Относно развитието на 

електронно-изчислителната техника“. В него се прави анализ на състоянието на 

този тип техника в световен мащаб и на формата, ползите и перспективата за 
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използването и във всички клонове на селското стопанство5. Авторите обръщат 

внимание на факта, че производството на електронноизчислителна техника като 

част от приборостроенето е много изгодно поради влагането на сравнително малко 

материали, ограничено количество черни и цветни метали, много труд, 

възможност за прилагане на женски труд, и висока и бърза възвращаемост на 

капиталовложенията.        

…Въз основа на този доклад на 7 юли 1964 г. Политбюро взема решение за 

развитието на електронната изчислителна техника в България“ (Кандиларов, 2003-

2004, стр. 11-12).  

  Безспорно е, че решението на Политбюро е политическо, макар и да се 

базира на икономически обосновки, но последните в крайна сметка са прогнозни. 

Както е добре известно, икономическите прогнози имат свойството често да не се 

сбъдват, като според някои хетеродоксални икономисти, това всъщност е закон и 

като следствие икономическите прогнози никога не се реализират на практика.   

 

 
Настолен калкулатор ЕЛКА модел 1300 (създаден през 1981 г. и кръстен в чест на 1300 години 

от основаването на България). Източник: pravetz.info 

 

На 20 и 21 юли 1978 г. в Резиденция „Бояна“ се провежда партиен пленум на 

ЦК на БКП относно ускорено развитие на някои стратегически направления на 

научно-техническия прогрес на България, както и по други въпроси. Пленумът 

има пряка връзка с държавната политика касателно по-нататъшното развитие на 

електронната промишленост в страната. В тази връзка се вземат важни решения, 

които не могат да бъдат определени като никакви други, освен като политически – 

т.е. тук отново се наблюдава примат на политическото над всичко друго.  

Основен докладчик на този партиен форум е Огнян Дойнов. Пленумът, 

наред с други неща, става известен и с легендарната фраза на докладчика за 

„шопската концепция“ (иначе Дойнов е роден в Гара Бов – т.е. може само да се 

гадае дали самият той принадлежи към българската етнографска група на шопите, 

ако това изобщо има някакво значение). Не може да се отрече, че това 
 

5 ЦДА, ф. 1 Б, оп. 6, а. е. 5513, л. 147-153.  
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словосъчетание се помни от някои хора и в нашето съвремие. Шопите, в битността 

им на българска етнографска група, биват интерпретирани по два основни начина. 

От една страна, те са синоним на българщината – т.е. шоп е равно на българин, 

като вероятно този смисъл използва Огнян Дойнов при конструирането на фразата 

„шопската концепция“. От друга страна, някои други етнографски групи от 

българското етнографско землище имат негативни предубеждения към тях, тъй 

като ги смятат за дебелоглави, саможиви, себични и недружелюбни. 
 

 
Шопски танц. Източник: Violeta Goteva Photography 

 

Огнян Дойнов в своя доклад, според стенографския запис, заявява дословно: 

„Става дума да се преодолее „шопската концепция“ – да се мери и преценява само 

от равнището на нашите собствени постижения, без да се съобразяваме с реално 

постигнатото в света. Решително да се преодолее самоуспокоението и 

самодоволството, да се анализира дълбоко, всестранно и самокритично 

състоянието на науката и техническия прогрес, да се създадат най-благоприятни 

условия за реализиране на набелязаните цели, да се излезе на широкия друм на 

съвременната научно-техническа революция и да се постигнат в кратки срокове 

върхови постижения в стратегическите направления. Става дума да се проведе в 

живота антитезата на „шопската концепция“ в областта на науката и техническия 

прогрес, да се преодолее противоречието между огромните възможности на 

икономиката и недостатъчното използуване на постиженията на съвременната 

научно-техническа революция, рязко да се повиши ролята и отговорността на 

научно-техническия фронт“ (Протокол от Пленум на ЦК на БКП от 20 и 21 юли 

1978 г. Том I. Ф 1 Б, оп. 65, а. е. 24, л. 5).                

Краткият откъс от доклада на Огнян Дойнов е много показателен и в някои 

отношения не е загубил своята злободневност за българската стопанска политика 

и в нашето съвремие. Докладчикът противопоставя две диаметрално 

противоположни визии: първата  – тезата за „шопската концепция“ (т.е. всичко да 

се измерва с българския аршин и да се задоволяваме само с българските 
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постижения),  втората – антитезата на „шопската концепция“ (т.е. мерене със 

световния аршин и сравняване с най-добрите глобални постижения). Непременно 

трябва да се отбележи, че тезата за „шопската концепция“ и нейната антитеза имат 

своите идеолози, поддръжници, покровители, защитници и крепители в България 

и в наши дни, като думите на Огнян Дойнов звучат напълно актуално, все едно, че 

са писани вчера.  

В крайна сметка можем да направим заключението, че развитието на 

електронната промишленост в България, като продукт и функция на българската 

стопанска политика демонстрира ясни, недвусмислени и силни релации с 

политиката и политическото.       

 

1.3. Икономически подход и българска стопанска политика 

 

 Икономическият подход, наред с историческия, спада към най-използваните 

от изследователите при описанието, анализа и интерпретацията на българската 

стопанска политика. Трудно е да се каже, кой от двата подхода доминира, но все 

пак ни се струва, че историческият подход държи първото място, като 

икономическият обаче върви много плътно по петите му. Всъщност 

икономическият подход често се преплита с историческия, като това е особено 

видно в творчеството на такива задълбочени автори като Пенчо Д. Пенчев 

(Пенчев, 2020), Марко Димитров (Димитров, 2014), Николай Неновски (Nenovski, 

2011) и други. Не ще и дума, че икономическият подход си има своя запазен и 

неоспорим периметър в рамките на изучаването на българската стопанска 

политика и по-долу ще го разгледаме що-годе подробно. Това е така защото 

основната ни поанта на изследване не е нито историческа, нито политическа, нито 

икономическа, а управленска. Първите три поанти са фаворизирани от 

изследователите, а управленската е пренебрегвана.  

 

Икономически въпроси от методологичен характер  

 

Икономическите въпроси от методологичен характер, които са относими 

спрямо българската стопанска политика са много голям брой, но ние ще 

разгледаме само някои от тях – важни за нашето изследване.  

Първият въпрос е – какво представлява икономическата теория и как тя 

може да бъде използвана при изучаването на българската стопанска политика? 

Вероятно на някои читатели въпросът „Какво представлява икономическа 

теория?“ може да се стори дори нелеп. Дали обаче този въпрос наистина е нелеп, 

или е напълно резонен? Внимателното и систематично анализиране на огромния, 

разхвърлян, монументален и разнообразен корпус от научна литература, която 

претендира да бъде и да се нарича икономическа теория недвусмислено и 
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категорично сочи, че не съществува общоприето и категорично виждане и мнение 

какво точно представлява икономическата теория. Обща (универсална) 

икономическа теория просто няма.  

 Анализирайки икономическите теории от гледна точка на 

стопанскоисторическите изследвания, например, Пенчо Д. Пенчев пише: „Без ясен 

критерий за същността и приложимостта на техните принципи, за това какво те 

възприемат за основен икономически проблем и как виждат ролята си в 

обществото, не може да се определи какво точно е необходимо и полезно от 

различните икономически теории за останалите социални науки като цяло и за 

стопанската история в частност“ (Пенчев, 2015, стр. 205-206).  

Пенчо Д. Пенчев, също така, предлага система от три индикатори, въз 

основа на които може да се прави избор и разграничаване между отделните 

икономически теории. Първият индикатор е явната или скрита обвързаност с 

определена политическа сила, класа, управляващ или стремящ се към 

управлението елит. Вторият индикатор е въведен от Питър Бетке (Boettke, 2012, р. 

XVI-XVII), който смята, че съществуват два вида икономически теории. Първата е 

мейнстрийм, като с този термин се определя модната и преобладаваща към даден 

момент сред академичните среди теория или теории. Втората е мейнлайн – тази, 

която не се влияе от конюнктурата и изучава пазара, неговото функциониране, 

ролята на институциите и т.н. Третият индикатор е свързан с това какво се счита 

за основен икономически проблем и как се определя същността на 

икономическата наука.  

Пределно общо и синтетично казано икономическа теория има там и само 

там където се изучават отношенията между хората и институциите, които 

възникват в процеса на стопанската дейност. Теория която не се занимава с 

визираните отношения не може да се нарече икономическа, а само помпозно и 

неправилно се кичи с представителния етикет „икономическа теория“.        

Несъмнено икономическата теория е релативен конструкт, но той без 

никакво съмнение може да бъде използван за изследване на българската стопанска 

политика, като това даже е задължително, иначе изследването ще страда от 

непълнота и няма да бъде задълбочено и целенасочено. Без икономиката и 

икономическото българската стопанска политика наистина няма как да бъде 

изучена в нейната цялост и всеобхватност. Важно е да се отбележи, че когато 

даден учен проучва българската стопанска политика през призмата на конкретна 

икономическа теория, то той вече демонстрира (открито, прикрито,  замаскирано 

или тайно) и определена политическа симпатия (благосклонност), която 

неизбежно насочва неговото проучване в точно определен, а не в някакъв друг, 

методологичен ракурс. Всичко това непременно трябва да бъде отчитано, тъй като 

фундирането на българската стопанска политика към определена икономическа 

теория, „облепва“ същата тази политика с конкретни икономически наслагвания, 
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които са неотстраними и не могат да бъдат „отмити“ с никакви претенции за 

неутралност и обективност. Неутралност и обективност – да, но само в рамките на 

конкретната икономическа теория.   

Вторият въпрос е – как да се подхожда, когато се използват различните 

икономически теории при изследването на българската стопанска политика? Тук 

се натъкваме на следното обстоятелство – разбиранията за същината и 

характеристиките на икономическите теории са едновременно както релативни, а 

така също се променят в рамките на историческото време. Нека да приведем в 

защита на това свое твърдение кратки щрихи от творчеството на четирима гиганти 

на икономическата мисъл – Адам Смит, Леон Валрас, Джон Мейнард Кейнс и 

Милтън Фридман.   

Бащата на модерната икономическа теория Адам Смит (1723 – 1790) 

непоколебимо вярва в естествения порядък на нещата, в „невидимата ръка на 

пазара“ (този безсмъртен израз си е негов), както и в прословутото laissez-faire. По 

този начин от днешна гледна точка той се проявява като отявлен идеолог и 

защитник на либералните, дори на либертарианските идеи, които имат 

многобройни последователи и пропагандатори и в наши дни (неолиберализъм). 

Изследователят смята, че за да функционира ефективно комерсиалното (разбирай 

капиталистическото) общество трябва да са максимално представени следните пет 

вида основни свободи – свобода на търговията, свобода на предприемачите, 

свобода на стоките, свобода на пазара и свобода на хората (Смит, 2001). 

 

 
Адам Смит. Източник: Hulton Archive/Getty Images 

 

Според Гилен Делепляс (Делепляс, 2000) фактът, че именно Адам Смит, а не 

Франсоа Кене (1694 – 1774) се смята за бащата на икономическата наука, е 

обусловен от следните две обстоятелства: първо, в своето творчество шотландецът 

Смит обхваща всички основни налични знания от неговото време – икономика, 

философия, въпроси на нравствеността, логика, история, религия и право; второ, 

при икономическия анализ Смит отделя по-голямо внимание на обмена, а не на 

производството. Не може да се оспори, че класическите идеи на Адам Смит са 

почти напълно господстващи сред икономистите от Западния свят (най-вече 

Великобритания и Западна Европа) в продължение на почти цял век, чак до 

възхода на маржиналистката теория (към края на ХІХ век), а някои негови 
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виждания са напълно актуални и през второто десетилетие на ХХІ век. Какво по-

голямо доказателство за научна дълговечност.    

Маржинализмът (от френски език marginal – т.е. пределен) е теоретично 

направление в икономическата наука, което възниква около 1870 г. Смята се, 

макар и да не се приема напълно единодушно, че това направление извършва 

т.нар. „маржиналистка революция“, като тя променя предмета и методите на 

целокупната икономика. Според голям брой икономисти и други изследователи 

именно маржинализмът превръща икономиката в истинска модерна наука, гледана 

от съвременна гледна точка.  

Маржинализмът има много свои бележити представители, но като че ли 

един от най-значимите негови апологети е Леон Валрас (1834 – 1910). В случая 

става дума най-вече за неговата всеизвестна теория на общото пазарно равновесие, 

която ни се представя като своеобразен синтез на маржиналисткото виждане на 

света. Теорията за общото пазарно равновесие придобива всеобщо признание 

обаче чак към средата на ХХ век, като в наши дни тя е в основата на 

ортодоксалния икономикс.  
 

 
Леон Валрас. Източник: en.wikipedia.org 

 

 Твърди се, че веднъж епохалният Йозеф Шумпетер бил казал следното за 

Леон Валрас: „Ако говорим за чиста теория, Валрас, по мое мнение, е най-

великият от всички икономисти. Неговата система за всеобщо равновесие, 

обединяваща елементи на „революционно“ новаторство с качеството на 

класическия синтез, представлява единствената работа на икономист, която 

издържа сравнение с постиженията на теоретичната физика“ (Блауг, 2008a, стр. 

58).   

Не подлежи на никакво съмнение, че Леон Валрас е истински корифей на 

чистата икономическа теория в нейното математическо измерение. Не можем 

обаче да не споменем, че Валрас до края на живота си така и не успява да напише 

систематичен труд по практическа икономика – т.е. без използване на сложна 

математика и труден за разбиране математически инструментариум.  

Джон Мейнард Кейнс (1883 – 1946), който живее в други времена, има 

различно от това на Адам Смит и Леон Валрас разбиране за ролята на индивида и 

държавата в общия контур на икономическия живот (Кейнс, 2001). Много 
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изследователи са на мнение, че Джон Мейнард Кейнс е най-влиятелният 

икономист на ХХ век, което, естествено, предизвиква ожесточени полемики. Не 

може да се отрече също така, че Кейнс и кейнсианството имат многобройни и 

могъщи врагове.  

Кейнс разширява предмета на икономическата наука, като включва в него 

т.нар. депресивна икономика. Той също така по нов начин формулира условията за 

икономическо равновесие, като утвърждава, че равенството на търсенето и на 

предлагането може да се установи не само при пълно натоварване на ресурсите, но 

и при непълно натоварване на последните. Именно от тази своя теза Кейнс 

извежда необходимостта от целенасочена намеса на държавата в икономиката. 

Вероятно едно от най-новаторските виждания на Кейнс може да бъде сведено до 

следното негово твърдение – обемът на националния доход, а също така неговата 

динамика, се определя непосредствено не от факторите на предлагане (труд, 

капитал, производителност), а от факторите на ефективното платежоспособно 

търсене. Британецът поставя в центъра на своя изследователски интерес именно 

търсенето, а не предлагането, и от него прави изходен пункт в конструирането на 

кейнсианската икономическа теория, която след естествените модификации и 

трансформации (неокейнсианство) е в чудесна кондиция и в началото на ХХI век. 
 

 
Джон Мейнард Кейнс. Източник: Getty Images 

 

Кейнс непоколебимо вярва, че основният психологически закон от 

икономическа гледна точка е следният – с нарастването на доходите склонността 

към потребление намалява, а склонността към спестявания се увеличава. 

Визираното твърдение изглежда доста необичайно, дори на много хора може да се 

стори невярно. Кейнс го обяснява така – след определен праг на нарастване на 

доходите човек вече не се смята за наемен работник. Същият този човек се 

приближава ментално до капиталиста, чиято основна обществена функция е да 

натрупва капитал(и), а не продължава да харчи огромна част от дохода си за лично 

потребление.    

 Джон Мейнард Кейнс е убеден, че размерът на инвестициите е главният 

фактор за създаване на ефективно търсене, а търсенето – главният фактор за 

заетостта и националния доход. Осигуряването на нормален размер на 

инвестициите се сблъсква с проблема за реализацията на всички спестявания в 

реални капиталовложения. От това съждение произлиза широко известната 
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формула на кейнсианството: инвестициите трябва да бъдат равни на 

спестяванията, което изразено математически изглежда така: I = S (Гусейнов и 

Семенихина, 2008, стр. 359).  

Милтън Фридмън (1912 – 2006) е най-яркият идеолог и създател на 

теоретично направление в икономиката известно като монетаризъм. Той има 

удивителна професионална биография, като през 1976 г. е удостоен и с Нобелова 

награда по икономика. Фридмън е основател и стожер на прочутата Чикагска 

школа, която оставя несъмнена следа в икономическата наука и практика. Според 

едни тази следа е дълбока, впечатляваща и трайна, а според други – повърхностна, 

незначителна и мимолетна.  

Смята се, макар и да не е общоприето, че понятието „монетаризъм“ е 

въведено в научен оборот от американския икономист Карл Брунер (Brunner, 

1968) през 1968 г. за да обозначи методологичен подход, който поставя паричната 

маса като решаващ фактор за детерминацията на икономическата конюнктура.      
Марк Блауг (Блауг, 2008b, стр. 316) смята, че около началото на ХХI век 

Милтън Фридмън е бил единственият жив икономист, за когото практически са 

чували всички. Книгата „Капитализъм и свобода“ на Фридмън (Friedman, 1962) 

демонстрира способността му да пише и на популярни икономически теми, 

разбираеми за много широк кръг от читатели. В този труд Фридмън се опитва да 

докаже (доколко успява е много спорен въпрос), че свободната (неограничената) 

пазарна икономика е в състояние да разреши всички проблеми от икономически 

характер на модерното капиталистическо общество в неговия северноамерикански 

вариант.    
 

 
Милтън Фридмън. Източник: adamsmith.org 

 

Има различни начини да бъде анализирана и интерпретирана една 

икономическа теория, но вероятно монетаризмът най-лесно може да бъде обяснен 

с една дума, а именно, като се каже, че той е антикейнсианство. Милтън Фридмън 

e стопроцентово убеден, че кейнсианството e дълбоко погрешна икономическа 

философия и икономическа практика, която трябва да бъде заменена с колкото се 

може повече свободен пазар, с неподправен и истински либерализъм и в крайна 

сметка с добре познатото laissez-faire от „най-разхлабен“ вид. Както нашите 

читатели се досещат Джон Мейнард Кейнс също не е пожален и е подложен на 
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агресивна критика от представителите на Чикагската школа. Може даже да се 

изкаже предположението, че монетаристите ненавиждат кейнсианците.    

С религиозен унес монетаристите вярват, че най-важната роля в 

капиталистическата икономика е отредена на парите. За тях парите са онази 

централна ос, около която се „върти“ цялата капиталистическа икономика. Всичко 

произхожда от парите, всичко се променя чрез парите и всичко се контролира 

посредством парите. Те са „а“ и „я“, началото и края, първото и последното, 

нулата и безкрая, небето и земята, сушата и водата. Дори можем да отбележим, че 

монетаристите са някак си „влюбени“ в парите. Те постулират, че промяната на 

масата на парите чрез ефекта на реалните касови остатъци неминуемо води до 

изменение на разходите и на номиналните доходи. Основната цел на 

икономическата политика, според тях, е поддържането на стабилното равнище на 

цените. Такава политика може да бъде постигната само в случай, че се осигури 

стабилност на паричното обръщение. Обемът на паричната маса задължително 

трябва да се намира под контрола на централната (държавната) банка. Необходимо 

е последната постоянно и внимателно да следи паричната маса и безкомпромисно, 

бързо и решително да се намесва, когато това е необходимо.  

По наше мнение монетаристите не казват нищо принципно (фундаментално) 

ново, тъй като на всеки трезво мислещ икономист, а и не само такъв, му е 

пределно ясно, че парите имат голямо значение, понякога наистина решаващо. 

Приносът на монетаристите всъщност се заключава в това, че те казват и донякъде 

доказват, че трябва да се даде приоритет на кредитно-паричната, а не на 

фискалната държавна политика. По съждението, естествено, може много да се 

спекулира и дискутира. 

В началото на XXI век господстващата (mainstream) икономическа теория в 

Западния свят е своеобразният синтез между неолиберализма и монетаризма. Този 

синтез се забелязва и в мнозинството от научните изследвания и разработки. През 

последните години обаче се наблюдава някакво пропукване в тази теоретична 

доминация, свързана с множество фактори от най-различен характер 

(политически, икономически, социални, научни): президентският мандат на 

Доналд Тръмп в САЩ (2017 – 2021); пандемията свързана с разпространението на 

КОВИД-19; нарастващата глобална мощ на Китайската народна република и 

стабилизирането на Руската федерация; критиките на Джоузеф Стиглиц, Пол 

Кругман, Янис Варуфакис, Ричард Волф и други; настъплението на 

неокейнсианството с основния му тезис, че капиталистическата икономика няма 

склонност към автоматично поддържане на пазарното равновесие и ефективно 

използване на всички налични ресурси, ето защо тя се нуждае от държавно 

регулиране, като последното трябва да бъде систематично и пряко насочено към 

ключовите икономически процеси.    
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Краткото представяне на акценти от творчеството на четиримата 

забележителни икономисти (Адам Смит, Леон Валрас, Джон Мейнард Кейнс и 

Милтън Фридмън) недвусмислено показва, че схващанията им понякога са 

диаметрално противоположни. Това ни насочва към единствено възможният извод 

– използването на различните икономически теории като методологичен 

инструмент за изучаването на българската стопанска политика ще води до 

различни заключения. В случай, че икономическият ориентир са възгледите на 

Адам Смит ще се получат едни резултати, при положение, че икономическият 

компас сочи посока към Леон Валрас ще имаме други следствия, при следване на 

икономическите разбирания на Джон Мейнард Кейнс крайната картина ще е 

съвсем различна, а ако наш водач са схващанията на Милтън Фридмън, то ще 

отидем в съвършено друга посока – през девет баира в десети. Това, естествено, е 

напълно в реда на нещата и нагледно демонстрира методологичните 

закономерности на икономическите теории. Тръгнеш ли по различен път – ще 

стигнеш и до различно място. Тази елементарна, но мъдра житейска истина 

напълно важи и при вкарването в работа на икономическите теории за описание и 

анализ на българската стопанска политика.      

 

Верификация на икономическите теории и българска стопанска политика    

 

 Най-общо казано чрез верификацията научните съждения и пропозиции 

могат да бъдат разделени на истинни и на неистинни. Именно верификацията е 

методологичният инструмент чрез който знанието се раздвоява на истинно и на 

неистинно (лъжовно). Верификацията може да се дефинира и като проверка за 

истинност на теоретични положения/твърдения посредством тяхното съпоставяне 

с наличната фактическа информация получена посредством различни научни 

методи. Верификацията е относителна, а не абсолютна, тъй като ако се приеме 

съществуването на абсолютна верификация, то това означава, че се приема и 

съществуването на абсолютна непроменяема научна истина (респективно 

абсолютна непроменяема икономическа истина; съответно абсолютна неизменна 

истина касателно българската стопанска политика). Не може да съществува 

универсална верификация (методологически монизъм), приложима във всички 

науки и научни дисциплини, понеже няма и универсална наука – науката е 

плуралистична.  

 Всяка една икономическа теория може да бъде подложена на 

верификационна проверка по отношение на това, дали нейните твърдения са 

истина, или напротив – те са лъжа – т.е. налични са две основни теории по оста 

„истина – лъжа“ (Виж фигура 2). Тази икономическа теория, която издържи 

верификационната проверка – т.е. окаже се истина може без проблем да бъде 

използвана за описание, анализ и тълкуване на българската стопанска политика. 
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Икономическа теория, която обаче не издържи проверката за истинност – т.е. 

окаже се лъжовна не може да бъде използвана за описание, анализ и тълкуване на 

българската стопанска политика.   

 Верификацията е неразривно свързана с проблема за истината и нейните 

критерии. Истината е централната категория на епистемологията, вероятно най-

съществената. Нещо повече – теорията на познанието по същество, но не само и 

единствено, е теория на истината и нейните критерии.  
 

 
 

Фигура 2. Две основни теории по оста „истина – лъжа“ 

Източник: Авторът  

 

 Философите, например, от векове до наши дни спорят върху няколко 

фундаментални въпроса свързани с истината: Съществува ли истина изобщо (по 

начало)?; Как истината може да бъде разпозната от познаващия субект 

(разпознаваема ли е истината)?; Една ли е истината или съществуват безброй 

много истини?; Абсолютна ли е истината или тя е относителна?; Кои са 

критериите за истината и съществуват ли те по принцип? По така поставените 

въпроси има множество гледища, мнения и концепции, нерядко коренно различни, 

чието анализиране и интерпретиране излиза извън обхвата на настоящия труд.  

Собствените ни възгледи относно визираните въпроси гравитират около 

следното теоретично ядро – истината и лъжата съществуват, истината е 

разпознаваема и до нея, макар и понякога много трудно – все пак може да се 

достигне, налични са множество истини за отделните субекти (субектите по 

различен начин възприемат и интерпретират истината), но обективно тя е една, 

истината е както абсолютна, така и относителна, критерии за истината 

съществуват, като те са многобройни и непрекъснато променящи се.   

 Спрямо верификацията в сферата на българската стопанска политика има 

три подхода, които се използват (могат да се използват) от изследователите.  

 Първият подход категорично отхвърля верификацията, т.е. демонстрира се 

явен (по-рядко) или завоалиран (по-често) отказ от проверката за истинност на 

знанието. Визираният подход безусловно вкарва българската стопанска политика 

като академичен конструкт в руслото на ненаучното, интерпретирано в широк 

смисъл. Струва ни се, че адептите на този първи подход все повече се увеличават. 

Основни  

теории 

Истинна  

теория 

Лъжовна  

теория 
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Отрицанието на необходимостта от търсенето на истината относно българската 

стопанска политика има пагубни последици обаче не само за нея, а и за гранични 

научни области и обществото като цяло, включително за сферата на морала.  

Вторият подход приема верификацията безусловно, като в него се 

използват най-различни методи за нейната реализация. При този подход в рамките 

на обширната верификационна методология съществува голяма пъстрота. Може 

да се даде мнение, че подходът където верификацията се признава безрезервно е 

водещ в нашето съвремие.  

 Третият подход е своеобразен хибрид между първите два подхода. При 

него верификацията (проверката за истинност) се приема, но тя не се полага като 

основен фундамент в научната теория и не се разглежда и не се интерпретира като 

абсолютно задължителен елемент на същата.  

 Смятаме за уместно, в тази връзка, да приведем централният извод на 

авторитетния методолог и историк на икономическата наука Марк Блауг, който 

пише дословно: „...точно както не съществува логика на откритията, не 

съществува и убедителна логика за потвърждаване на хипотези; няма формален 

алгоритъм, механична процедура за верификация, фалшификация, потвърждение, 

колаборация или както и да наречем всичко това. На философският въпрос: „Как 

можем да получим аподиктично (безусловно, неоспоримо – б. моя ИЦ) знание за 

света, ако всичко на което можем да се опрем – това е нашият собствен уникален 

опит?“ – Попър отговаря, че никакво достоверно знание, основано на нашия личен 

опит или на опита на човечеството в цялост, не съществува... Изучаването на 

философията на науката може да изостри нашата способност да оценяваме, какво 

се отнася към допустимото емпирично знание, но тази оценка въпреки това остава 

условна. Ние можем да призоваваме към най-сурова критика на тези оценки, но не 

можем да скрием, че някъде си стои готов, абсолютно обективен, т.е. 

интерсубективно убедителен метод, който решително да ни доведе до единното 

мнение за това, кое се отнася към допустимите научни теории, а какво – не“ 

(Blaug, 1992, pр. 74-75).   

 Не подлежи на съмнение, че съжденията на Марк Блауг се отличават с 

дълбоко познание на проблема за научната верификация, но по отношение на 

последната те могат да бъдат квалифицирани в определена степен като 

обезкуражителни и като своеобразна форма на верификационен агностицизъм. 

Особено важен е възгледът на този изследовател за интерсубективния убедителен 

метод – т.е. за метод с чиято помощ можем да кажем категорично, че това в 

българската стопанска политика е истина защото се базира на научни основи, а 

онова – напротив, не е истина, а лъжа, тъй като се основава на ненаучни гледища. 

Не сме чували, нито чели обаче, че такъв интерсубективен убедителен метод 

изобщо е конструиран и самият той е издържал верификационна проверка, а и 

това, според нас, е невъзможно да се стори.              
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 Съществуват и изследователи, които пледират за универсална научна 

верификация. Казано същото, но с други думи – те смятат, че както се верифицира 

в сферата на българската стопанска политика, например, така трябва да се 

верифицира и във всяка друга една наука (икономика, математика, химия, 

биология, психология и т.н.). Струва ни се, че универсална научна верификация, 

поне засега, е неосъществима, а и това противоречи на принципа на научния 

плурализъм. Последният трябва да се пази много зорко и безкомпромисно. В 

случай, че в науката изчезне плурализмът, то с това ще настъпи и краят на науката 

изобщо.  

 

Чуждестранните банки в България, българската икономика и българската 

стопанска политика  

 

 Още в началото трябва да се подчертае, че въпросът за чуждестранните 

банки, които оперират в България е безспорно твърде важен, но и твърде 

щекотлив, като той има несъмнени и ясно проследими политически и 

икономически измерения. Нещо повече, дейността на чуждестранните банки в 

една или в друга степен влияе пряко или косвено и върху националната сигурност 

на страната. Няма държавна власт на планетата (включително българската), която 

да не е особено чувствителна (често болезнено чувствителна) относно 

извършващите се банкови операции на нейната собствена територия от 

чуждестранните банкови институции по напълно обясними причини, като най-

важната от тях е финансовият суверенитет, който от своя страна е съставна част на 

политическия суверенитет. Нека накратко да разгледаме и анализираме връзките, 

които съществуват между чуждестранните банки в България, българската 

икономика и българската стопанска политика.  

 Като използват аналогията на екологичната приемственост като 

концептуална рамка Кенет Кофорд и Адриан Чогел твърдят, че „сегашното 

преобладаване (към януари 2003 г. – б. моя ИЦ) на чуждестранни банки е малко 

вероятно да бъде постоянно, дори и без действия на правителството. 

Чуждестранните банки са навлизали в България няколко пъти – преди Първата 

световна война, отново след тази война и след падането на комунизма в началото 

на 90-те години. Същите страни и дори някои от същите банки, които са 

присъствали преди Втората световна война или дори от Първата световна война, 

се появяват отново през 90-те години на ХХ век. От 1997 г. обаче правителството 

приватизира почти всички големи банки, в резултат на което чуждите банки сега 

контролират над 80 на сто от активите на банковата система“ (Koford and Tschoegl, 

2003, Abstract).  

 През 2022 г. доминацията на чуждестранните банки в България е 

изключително силно изразена, като те почти изцяло са изпълнили българския 
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банков ландшафт и се чувстват в него напълно уютно. Според БНБ към 10.12.2021 

г. чуждестранните банки лицензирани в Република България са 18, а клоновете на 

чуждестранните банки в страната са 7, или общо – 256.   

В момента, когато Република България загуби суверенитета си върху 

собствената си финансова система, то няма да може да се говори повече и за 

съществуването на суверенна българска стопанска политика. Затова релациите 

българска финансова система – българска стопанска политика са от особена 

важност и не бива да се неглижират от изследователите, а да се проучват с 

приоритет. Струва ни се, че времето когато Република България ще се раздели с 

финансовия си суверенитет, се приближава с много бързи крачки.  

Написаното обаче не може да се квалифицира като нещо ново за 

българските земи погледнато в исторически план. Българите не са имали 

суверенитет върху собствената си финансова система и не са водили 

самостоятелна стопанска политика и то за много дълги исторически периоди на 

два пъти преди нашето съвремие: един път по време на Византийското 

владичество (1018 – 1195) и втори път по време на Османското владичество (1396 

– 1878). Има обаче една изключително важна разлика с фундаментален характер. 

В началото на XXI век българите доброволно ще отстъпят финансовия си 

суверенитет на една наднационална политическа формация без аналог в историята 

– Европейския съюз и съвсем конкретно казано на Европейската централна банка. 

По време на Византийското владичество и Османското владичество финансовият 

суверенитет на българите е бил отнет насилствено и против тяхната воля и като 

следствие те напълно изгубват контрола над собственото си стопанство (такова, 

каквото е било в онази епоха). Това, естествено, има пагубни и катастрофални 

последици, както за българската държавност и стопанство, а така също и за 

поминъка на всеки един българин.                

 

Скритата икономика в България и българската стопанска политика  

 

 Като цяло т.нар. скрита икономика е слабо изучена в България, но тя влияе 

силно върху българската стопанска политика. Най-често при анализа на този 

феномен се използва икономическият подход, а изследователите в техния 

преобладаващ брой са икономисти по образование и натюрел. Нека да видим как 

стоят нещата относно скритата икономика в най-общ план, като направим опит да 

 
6 Официален сайт на БНБ. Online. 

<https://www.bnb.bg/BankSupervision/BSCreditInstitution/BSCIRegisters/BS_CI_REG_BANKSLIST

_BG> Accessed:  10.02.2022.   
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формулираме съответни изводи касателно разглежданата от нас основна 

проблематика (българската стопанска политика).   

 Скритата икономика съществува под една или друга форма от 

Освобождението, та чак до наши дни, но информацията за нея от минали 

исторически периоди през които е преминало българското стопанство, е крайно 

оскъдна. Поради тази причина ние се насочваме единствено към времето на т.нар. 

Преход (след 1989 г.).   

В рамките на научния дискурс се срещат най-различни дефиниции за 

скритата икономика и поради тази причина няма общоприето мнение. В книгата 

„Скритата икономика в България“ (2004) това явление се определя по следния 

начин: „Скритата икономика е сложно социалноикономическо явление, обхващащо 

на практика всички аспекти на системата от обществено-икономически структури 

и отношения в дадена страна, а и на регионално равнище. Тя се определя преди 

всичко като сектор на общественото възпроизводство, намиращ се извън 

формалната регулация и контрол на обществото, при който публичната, 

частната и криминално придобитата собственост се използва за получаване на 

доходи, нерегистрирани (официално необявени) пред държавните органи. 

Безспорно е също така, че скритата икономика е естествено обвързана с легалната 

икономика – нейният размер и тенденциите в развитието й зависят в голяма 

степен от състоянието и развитието на официалната (формална) икономика. Освен 

това ,,предприемачите“, опериращи в скрития сектор, използват в една или друга 

степен ,,услугите“ на държавата, респ. нейните материално-веществени, органи-

зационни и кадрови ресурси, без да влизат във формални отношения с държавния 

субект“ (Скритата икономика в България, 2004, стр. 5-6). 

Много важен е въпросът за относителния дял на скритата икономика спрямо 

съвкупната икономика на дадена страна, както и спрямо други основни 

макроикономически измерители. Отново в книгата „Скритата икономика в 

България“ четем: „Относителният дял на продукта (доходи и печалби) в скритата 

икономика, според редица оценки за света като цяло, възлиза на около 10-12% от 

световния БВП. В страните от ,,третия свят“ обаче тя надхвърля средно една 

трета, а в икономиките в преход се колебае на ниво над една четвърт от БВП. 

Провежданите икономически анализи стигат до извода, че при надхвърляне на 

дела на скрития сектор над определени критични нива (около 50% от БВП) 

неговото влияние върху стопанския живот го превръща в първостепенен 

икономически феномен, регулиращ по своите правила процесите на 

производство и размяна на създадения национален продукт. Ето защо решаването 

на социалноикономическите проблеми, произтичащи от явлението ,,скрита 

икономика“, се определят като едни от най-важните за успеха на пазарния преход“ 

(Скритата икономика в България, 2004, стр. 6).  
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Ако екстраполираме приведената по-горе теза, а именно – в икономиките в 

преход относителният дял на скритата икономика е над една четвърт от брутния 

вътрешен продукт (БВП), то излиза, че и в България относителният дял е със 

същата величина, тъй като и българската икономика е в преход. Трябва да 

признаем, че ако тази величина е вярна, то последиците (почти изцяло с негативен 

характер) за българската стопанска политика наистина са колосални. Да изброим 

по-важните от тях.   
 

 
Нелегален цех за алкохол в Горна Оряховица. Източник: Агенция „Митници“ 

 

На първо място, в българското стопанство успоредно съществуват и 

паралелно функционират два различни типа икономики – явна (легална) и скрита 

(нелегална). Това води до значителни диспропорции в националното стопанство и 

нарушаване на фундаментални икономически принципи като равнопоставеност на 

стопанските субекти и свободна пазарна конкуренция.  

На второ място, функционирането на скритата икономика в България нанася 

неприемливи щети за държавния бюджет и изобщо за финансовите интереси на 

страната. Държавата не може да получи от скритата икономика дължимите й 

данъци, мита, държавни такси, осигуровки и други вземания и като следствие не 

може и да ги разходва съобразно законовата уредба.   

На трето място, скритата икономика създава изключително неблагоприятна 

среда за правене на бизнес – коварна и тъмна зона, където властват лъжата, 

измамата, кражбата, лицемерието и несправедливостта. Според някои 

изследователи отрицателните социално-психологически последствия (загуба на 

вяра в държавата) от скритата икономика са не по-малко опасни от чисто 

икономическите (загуба на приходи за държавата).  

Понякога обаче в следствие от функционирането на скритата икономика се 

демонстрират и някои положителни моменти. Основният като че ли е 

способността на сивата икономика да запазва работните места по време на 

икономическа криза и/или рецесия. При икономическа криза и/или рецесия 

легалната икономика в лицето на държавата и легалния частен бизнес като 
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правило не са в състояние да задържат нивото на заетост и на пазара на труда се 

появяват голям брой безработни, които с охота биват „погълнати“ от скритата 

икономика, било то сива (действаща на ръба на закона или нарушаваща го) или 

черна (работеща изцяло нелегално по криминален маниер).              
              

Предприемачество, икономика и българска стопанска политика  

 

 Предприемачеството, както добре се знае, е много експлоатирана 

проблематика, както от изследователите, а така също и от голям брой други 

обществени прослойки. Кой ли не пише за предприемачите и не се „упражнява“ 

върху техния широк гръб, тъй като е известно, че те могат да понесат почти 

всичко. Епистоларните занимания с предприемачеството са разпространени и по 

българските земи, макар и темата да не е от най-популярните. 

Предприемачеството е наистина сложна научна проблематика, която на практика е 

поли-, транс- и мултидисциплинарна. Връзките на предприемачеството с 

икономиката и българската стопанска политика, обаче, са особено силни и вън от 

всякакво съмнение. Нека да се съсредоточим именно върху тях, а и точно те ни 

интересуват.         

Костадин Коларов, например, съвсем адекватно свързва българското 

предприемачество с малките и средни предприятия (МСП) в страната, като 

отбелязва: „Недостатъчността в изследванията на предприемаческия мениджмънт 

в българските МСП, както и в изследванията на предприемачите в качеството им 

на мениджъри, не позволяват значими заключения и препоръки на този етап. 

Въпреки това, резултатите от направените емпирични проучвания не влизат в 

конфликти с изложените в прегледа на публикациите идеи и резултатите от 

емпирични изследвания в други страни. Практиките в управлението, използвани 

от българските предприемачи не се открояват значимо спрямо препоръчаните от 

специалистите в областта на предприемаческия мениджмънт. Оттук обаче, 

възниква и въпросът: защо икономическите резултатите от дейността на 

управляваните предприятия са значително по-ниски от тези в други страни? 

Възможните отговори, изглежда, трябва да бъдат търсени там, където 

проникването е по-трудно – в съдържанието на управленските знания, независимо 

дали са били придобити от образование или от собствен опит.   

Разбира се, представените в тази статия идеи и резултати от емпирични 

проучвания не изчерпват възможните подходи и решения в предприемаческия 

мениджмънт и процеса на неговото професионализиране. Нещо повече, би било 

пресилено, ако се дадат безапелационни съвети и препоръки под формата на 

готови универсални рецепти. Причините за това се крият както в хетерогенността 

на характеристиките на управляваните обекти (в случая МСП), така и в 

динамиката на факторите на средата, от които зависят крайните резултати от 
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предприемаческия мениджмънт. Мениджмънтът, представен на едно абстрактно 

равнище понякога създава усещането за еднотипност и безотносителност на 

реализацията му в практиката, но както е известно, не съществуват две еднакви 

предприятия, дори и когато някои от ключовите им параметри като продажби, 

стойност на активите, печалби, са почти изравнени. И поради това, невинаги 

предписанията в мениджмънта, правени под формата на принципи, 

последователност в етапите на даден управленски процес, логически зависимости, 

водещи до избора на една или друга алтернатива при вземането на решения, 

пасват с лекота в случаите на конкретни предприятия. Такава е ситуацията и с 

мениджърите, получилите дипломи от университети и бизнес училища – никой от 

тях не се заема веднага с управлението на нечие предприятие – често преди 

заемането на управленска позиция трябва да докаже способностите си по един 

труден (понякога и бавен) път.  И именно спецификата на всяко едно предприятие, 

предопределена преди всичко от хората, които го представляват, изисква 

творческо доразвитие или адаптация на всяка една идея, изложена тук. А 

творческото ѝ доразвитие и успешно прилагане ще зависят от индивидуалните 

усилия, натрупан собствен опит и съобразителност на всеки един управляващ 

бизнеса си предприемач“ (Коларов, 2020, стр. 49-50).  

     Написаното от Костадин Коларов, наред със заключенията на автора, 

повдига и някои наистина много тежки въпроси на които ще се опитаме да дадем 

кратък отговор.  

 На първо място – защо действително икономическите резултатите от 

дейността на българските управлявани предприятия са значително по-ниски от 

тези в други страни? Авторът смята, макар и да не го твърди безапелационно, че 

основната причина се крие в качеството на знанията придобити от 

предприемачите. Дали обаче това е точно така? Според нас – не. Причина е много 

по-обширна и много по-дълбока. Тук, в сложни пропорции, се преплитат 

множество фактори, като най-важните от тях са следните: липса на подкрепа (или 

минимална такава) от страна на публичните власти (централизирани и 

децентрализирани публични власти), които трябва да създадат рамката на 

благоприятни условия за правене на бизнес; недобрата като цяло стопанска среда 

в България; недостигът като количество на предприемачи в страната и вариациите 

на тяхното качество.   

 На второ място – настина фундаменталният въпрос, пряко и здраво свързан 

с българската стопанска политика: трябва ли българските предприемачи да бъдат 

подпомагани от публичните власти – т.е. българската стопанска политика да бъде 

насочена към протежиране на предприемачите? В случая могат да бъдат успешно 

защитавани две противоположни тези, което не бива да се разглежда като 

парадокс точно в този случай. От една страна, може да се изтъкне 

обстоятелството, че предприемачите са еманация на динамизма, активността, 
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самоинициативата и индивидуалния успех и поради това те не се нуждаят от 

никаква държавна защита, тъй като са някак си самодостатъчни. От друга страна, е 

налична противоположната теза – предприемачите се нуждаят от публично 

покровителство понеже средата и условията са правене на бизнес са много трудни 

и непредсказуеми. Тук големият проблем е, че истината е някъде по средата, а 

средата от своя страна е еластична. Нека в тази връзка да опишем и анализираме 

орисията на трима български предприемачи, живели в различни исторически 

времена, постигнали удивителни стопански успехи за да видим как на практика 

стоят нещата.   

 Да започнем с историята на Аврам Минов Чальовски (1854 – 1943). Като 

младеж се препитава като овчар в родното си село Галичник (в днешна Северна 

Македония, тогава в пределите на Османската империя). След Освобождението се 

преселва в Княжество България. Живее в крайна бедност. Денем продава боза и 

локум по софийските улици. Вечер мие чинии по кръчмите и слугува като 

бакалски чирак. Със завидно трудолюбие, несъкрушимо постоянство и 

предприемаческа далновидност се превръща в един от най-богатите българи. 

Неговият сектор е сладкарството. Създава фабрики и индустриални къщи, прочува 

се и в чужбина, печели награди и отличия. Аврам Чальовски става член на 

управителния съвет на Македонската народна банка, която е основана през 1929 г. 

от Националния комитет на македонските братства в България. Семейството му 

обаче продължава да живее скромно и даже оскъдно. Тогавашната домашна преса 

го характеризира като „Българският Хенри Форд“. В наши дни можем да го 

опишем като „български патриотичен индустриалец“ с цялата условност на това 

определение.  
 

 
Аврам Чальовски. Източник: bnr.bg/radiobulgaria 

 

Става известен и с щедрата си дарителска дейност. Едно от даренията му е 

10 млн. златни лева, които са предназначени за подпомагане на бедни и болни 

сираци от работнически семейства. Пастирът милионер от Галичник умира в дома 

си на 3 ноември 1943 г. Чувствайки приближаването на смъртта, моли да му 

донесат парче прясна халва от фабриката, отхапва късче от него и отнася сладкия 

му вкус при Господ в който страстно и искрено вярва. Твърди се, че на смъртния 
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си одър опрощава всички дългове на своите длъжници. След радикалната 

политическа промяна от 9 септември 1944 г. фабриките му са национализирани, 

богатството му се разграбва и разпилява, а роднините му са вкарани по затвори 

или изселени.   

 Съдбата на този предприемач е много слабо известна в съвременна 

България, което е твърде показателно за липсата (или слабото развитие) на 

българска предприемаческа памет. Като разсъждаваме върху предприемаческата 

съдба на Аврам Чальовски, въпреки оскъдните автентични исторически сведения, 

можем категорично да кажем, че той е класически предприемач от типа на само 

създалите се, като вероятно не е ползвал пряка държавна подкрепа (не сме 

проучвали специално въпроса). Не можем обаче да сме напълно сигурни в това 

свое твърдение. Може би в някаква степен българските публични власти са му 

съдействали. Тук съзираме потенциал за широко изследователско поле.    

 Друга крайно интересна предприемаческа история е свързана с името на 

инж. Светозар Матеев Пренеров. Той е основателят на първата българска фабрика 

за радиоапарати под името ТУЛАНЪ (TULAN) през 1927 г. в гр. Бургас. 

Съкращението показвало и семейното мото на компанията „Трудолюбие и 

Упоритост Лансират Активност и Напредък“. Светозар има още двама братя 

(Веселин и Иван) с които съвместно работи във фабриката и в тази връзка може да 

се твърди, че Пренерови са наистина забележително предприемаческо семейство.  
 

 
Светозар Пренеров. Източник: kn34pc.com 

 

 Светозар Пренеров завършва вечерно техническо училище във Франция с 

отличие. Поканен е от Philips през 1924 г. да започне работа по производство на 

първите радиоапарати в Нидерландия. Той отказва, като заявява, че ще се върне в 

България и там ще направи радиоапарат преди холандците – точно така и става. 

След като се установява в Царството разбира, че законът не му позволява да 

отвори фабрика и затова през 1925 г. прави занаятчийска работилница където 

започват да се сглобяват първите линейни радиоапарати „Универсал“. На 10 май 

1927 г. в Държавен вестник е обнародван Закон за радиото с който се разрешава в 

България да има радиопромишленост. Дейността на фабрика „Тулан“ потръгва и 

започва масово производство. Радиоапаратите „Тулан“ са с отлично качество, 
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относително евтини, с впечатляващ дизайн (красива дървена кутия) и поради тази 

причина се налагат на вътрешния пазар. Подготвя се и износ зад граница, но 

нацистка Германия отказва продуктите на „Тулан“, тъй като вижда сериозна 

заплаха за собствения си пазар. Германският посланик в България отправя 

обвинение към инж. Светослав Пренеров, че е евреин. Българинът устоява на 

натиска и дори предприема агресивен маркетинг. Купувачите вземали на доверие 

радиоапарати „Тулан“ (мрежови и батерийни) от магазините из цяла България и 

започвали да ги изплащат едва след четири месеца след като се уверят, че са си 

купили нещо наистина добро. От 1931 до 1941 г. в гаранционен срок са върнати за 

поправка само шест броя изделия и то поради неправилна експлоатация от страна 

на клиентите, като фабрикантът на добра воля ги заменил с нови. Предприемачът 

създал в лабораторни условия и телевизионен предавател и телевизионен 

приемник, които биват иззети неясно от кого и изчезват безвъзвратно. Обещал си, 

че след като завърши Втората световна война ще се изравни с американците и в 

производството на телевизионни приемници. Животът обаче не му предоставя 

този шанс.   
 

 
Реклама на радиоапарати „ТУЛАНЪ“. Източник: kn34pc.com 

 

След събитията от 9 септември 1944 г. инж. Светозар Пренеров е отстранен 

от работа, фабриката му е национализирана през 1947 г. и той е подложен на 

тормоз от органите на Държавна сигурност. Ръководителят на страната Георги 

Димитров му заявява, че фабриката му нищо не струва пред съветските заводи, 

които щели да залеят България със стотици хиляди радиоапарати на месец, което, 

естествено, не се случва. Съкрушен от мъка и отчаяние той се поминава от 

мозъчен инсулт на 52 години.   

Георги (Гето) Иванов Найденов (1927 – 1998) е стопански деец работил в 

условията на социализма и плановата икономика. Той, за разлика от Аврам 

Чальовски и Светозар Пренеров, е получавал решаваща подкрепа от българската 



73 

 

държава, макар и в значителна степен да е също само създал се. Животът на 

Георги Найденов е частично изследван, като за жизнения му път даже е написана 

книга от Петя Славова (2017). Произведението е информативно и аналитично, но в 

него се открива типичната грешка на историческия наратив – оценка (понякога 

силно дискусионна) на минали събития и починали лица, но през призмата на 

настоящето. Петя Славова действително е попаднала в коварния капан на 

класически исторически наратив, когато миналото се оценява през настоящето.       

 

 
Георги Найденов. Източник: capital.bg 

 

 С известна степен на условност Георги Найденов може да бъде определен 

като крупен предприемач действал в рамките на своеобразен пазарен социализъм 

посредством търговска (бизнес) организация от държавен (социалистически) тип 

работеща въз основа на преобладаващи, но не изцяло, капиталистически принципи 

– Външнотърговско предприятие (ВТП) „Тексим“ създадено през 1960 г. ВТП 

„Тексим“ е без аналог в тогавашния т.нар. социалистически лагер и може да бъде 

охарактеризирано като изключително, дори феноменално успешен стопански 

експеримент. Последният е осъществен под личното покровителство и надзор на 

първия човек в Народна република България (НРБ) – Тодор Живков, който 

отчаяно се е нуждаел от свежа западна валута за развитието на страната в руслото 

на доктриналните постановки на БКП. В основата на неговите наистина 

изумителни финансови резултати (през 1969 г. „Тексим“ реализира чиста печалба 

от 27 271 000 лева) стоят както уникалните предприемачески познания и умения 

на Георги Найденов, но така също и тогавашната политическа и стопанска 

конюнктура, изкусно, хитро и прагматично използвана от този стопански 

ръководител. Хора които са взаимодействали с него твърдят, че човек като 

Найденов се ражда веднъж на 100 години и някои от нещата, които е правил са на 

границата на фантастиката – обикаля неуморно целия свят и сключва навсякъде 

най-изгодните възможни сделки. Той със сигурност е най-ефикасният (най-

резултативният) български стопански деец (от предприемачески тип) за цялата 

епоха на социализма (1944 – 1989) и животът му трябва да бъде старателно и 

скрупульозно проучен от икономисти, управленци, социолози и историци. 

Сигурни сме, че това ще бъде сторено рано или късно, а и все още има хиляди 

живи хора, които са работили или са били в контакт с него. 
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Любопитна подробност е, че Георги Найденов е главният виновник в НРБ да 

стъпи най-популярния и разпознаваем търговски бранд в света – Coca-Cola. 

Заводът за безалкохолни напитки, където се произвежда напитката Кока-Кола 

(името на напитката е написано на бутилката на кирилица), е построен през 1966 г. 

в Пловдив. Българите са първите източноевропейци, които опитват американското 

питие с митичен статус. Договорът за внасяне на концентрата за напитката е 

подписан на 1 август 1965 г. В него е включена и клауза, според която всички 

социалистически страни, които подпишат след България договори с Кока-Кола за 

производство на напитките на фирмата трябва да ни плащат комисиони.  

 

 
Бутилка Кока-Кола с лого и етикет на кирилица. Източник: senzacia-bg.com 

 

 ВТП „Тексим“ всъщност е гигантски за мащабите на НРБ стопански 

конгломерат, който се занимава с най-разнообразна дейност, разпрострян е почти 

глобално и оперира в различни сектори: търговия, транспорт и финанси. В него 

според различни оценки работят между 37 500 и 46 000 човека, които получават 

доходи над средните за страната, а ръководителите в пъти над средните, плюс 

премии, което за онези времена е необичайно.  

През 1969 г. „Тексим“ престава да съществува, като основните причини са 

три: 1. Обективна невъзможност в рамките на социалистическата планова 

икономика да действа организация от почти чист капиталистически вид; 2. 

Външен натиск (от страна на СССР); 3. Силна завист и неприкрита омраза срещу 

постиженията на генералния директор Георги Найденов и печалбите на 

организацията. Българите, в своята маса, не харесват много богатите и твърде 

успелите. Това е доловено от чрезмерно талантливият писател на Шоплука и 

тънък познавач на българската дълбинна душевност Елин Пелин (1877 – 1949) на 

когото се приписва изказването, че ако в България се роди гений, то това ще бъде 

геният на завистта.    

Ключова роля за низвергването изиграва и вероятната лична неприязън на 

Тодор Живков касателно Найденов – роден в градчето Стрелча (Пазарджишко) и 

станал „социалистически“ милионер, което не се вписва в каноните на времето. 
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Това е запазената марка на Тодор Живков – първоначално лансира обещаващи 

кадри, после решително ги подкрепя, следва противопоставяне на други 

талантливи кадри с цел да ги конфронтира и обезкърви и накрая сваляне от власт 

на бившите фаворити, като или ги поставя на синекурна длъжност (на висок пост, 

но без реална власт), или ги заточава в дълбоката провинция, или ги вкарва в 

затвора. Именно изключителната ловкост на Тодор Живков, която граничи с 

виртуозност, по отношение на издигането, разстановката, мотивирането, 

манипулирането и свалянето на кадрите, е една от основните причини той да се 

задържи толкова дълго време на върха на българската политика, което 

автоматично ще рече и начело на българската стопанска политика. Все още не сме 

срещали задълбочен академичен текст, който по задоволителен начин да обяснява 

генезиса, същността и развитието на това несъмнено качество на Тодор Живков 

относно управлението на човешките ресурси. Вероятно уменията на Живков в 

сферата на управлението на кадрите не са свързани с високо образование (той 

няма официална диплома за висше образование) или друго специализирано 

обучение, а с психологичните особености на неговата личност (интуитивно 

управление с похвати от арсенала на Николо Макиавели и Никита Хрушчов), 

неимоверната му гъвкавост спрямо постоянно променящата се обстановка и 

комбинативния му характер.     

 

 
Камион на „Тексим“. Източник: flagman.bg 

 

Започва и кадрова и съдебна разправа с „тексимаджиите“, които биват 

използвани като плашило и аргумент в котерийните борби за власт сред 

върхушката на БКП. Георги Найденов е осъден от състав на Върховния съд на 20 

години затвор, като излежава от тях пет в Старозагорския затвор.   

 Личността на Георги Найденов и дейността на „Тексим“ не са приемани 

обаче еднозначно. Те предизвикват противоречиви и даже полярни оценки, като 

споровете не стихват и в наши дни и са твърде нажежени. От една страна, за тях се 

чуват само положителни неща и се използват епитети като „легендарни“, 

„епохални“, „неповторими“, „непрежалими“, „най-добрите“ и други подобни. От 



76 

 

друга страна, има мнения, че организацията е действала под строго контролирана 

държавна протекция и насочвана от специалните служби на НРБ, като не е 

плащала дължими мита, данъци и такси, например, а така също е фалшифицирала 

финансовите си резултати и в крайна сметка е била нещо като държава в 

държавата. Срещат се и твърдения, че ВТП „Тексим“ е било използвано за 

контрабанда на стоки и доставки на оръжия на съмнителни политически режими и 

организации (от днешна гледна точка). В тази връзка от филипиките не е пожален 

и Георги Найденов.   

 В Таблица 2 представяме основните характеристики на значимите български 

предприемачи Аврам Чальовски, Светозар Пренеров и Георги Найденов. Те 

говорят сами по себе си и не смятаме да ги коментираме. Само искаме да 

направим генералният извод, че българското предприемачество и българската 

стопанска политика са пряко и неразривно свързани.   

 
Таблица 2. Основни характеристики на трима значими български предприемачи 

Източник: Авторът 

 

Предприемач Тип Предприемаческо 

образование 

Държавна 

подкрепа 

Основен 

сектор 

Обща 

оценка 

Аврам  

Чальовски 

Само създал 

се 

Не Не Сладкарство Положителна 

Светозар  

Пренеров 

Само създал 

се 

Частично Не Електроника 

(радиоапарати) 

Положителна  

Георги 

Найденов 

Само създал 

се 

Частично Да Диверсифицирана  

дейност (главно 

външна търговия)  

Преобладава 

положителната  

 

На трето място – представляват ли предприемачите особена обществена 

прослойка (обществен слой), която се отличава от другите български граждани? 

Въпросът действително е твърде комплициран и има много измерения – 

юридически, икономически, управленски, социологически, психологически, 

антропологически, социални и други. Тук, най-общо, могат да се изкажат три 

принципни твърдения.  

 1. От юридическа гледна точка предприемачите са равни с всички други 

хора и по никакъв начин не се отличават от тях. Това е закрепено в правните 

норми, включително в конституцията на Република България, където в чл. 6 (2) е 

записано „Всички граждани са равни пред закона. Не се допускат никакви 

ограничения на правата или привилегии, основани на раса, народност, етническа 

принадлежност, пол, произход, религия, образование, убеждения, политическа 

принадлежност, лично и обществено положение или имуществено състояние“ 

(Конституция, Обн., ДВ, бр. 56 от 13.07.1991 г.). 
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2. От управленска гледна точка предприемачите обаче силно се различават 

от другите хора (един път), но и по между си (втори път). Първата разлика е, че 

предприемачите като правило имат нагласа да управляват и да водят, докато 

другите хора са склонни да бъдат управлявани и да се подчиняват (става дума не 

за политическо, а за стопанско управление). Второто различие е между самите 

предприемачи. Няма универсален тип предприемач. Всеки предприемач,  наред с 

общите предприемачески похвати, използва собствен (уникален) управленски 

инструментариум. Обикновено посредством последния предприемачът постига 

своите успехи.     

 3 От психологична гледна точка предприемачите, също така, се 

разграничават от другите хора. В случая могат да се изброят доста различия, но 

едно от най-съществените е това, че предприемачите имат повишена склонност 

към поемане на риск. Даже може да се твърди, че предприемачите обичат да 

рискуват и не се страхуват от риска. Те отлично съзнават, че рискът освен нещо 

отрицателно, може да бъде и (често е) нещо положително – т.е. рискът е в 

състояние да донесе облаги и ползи на предприемача. Предприемачът, както добре 

се знае, работи на собствен риск и за собствена сметка. Точно това много силно го 

диференцира (отличава) от масата от хора. Предприемачът е човек на риска, както 

на чистия риск, а така също и на спекулативния риск.     

 

Промени в икономиката и българска стопанска политика  

 

 В началото на XXI век в глобален мащаб настъпиха радикални и невиждани 

промени в икономиката, които започнаха силно да влияят и върху българската 

стопанска политика. Според Манол Рибов (2017) някои от най-характерните 

промени в икономиката, която той смята за превърнала се в мрежова, се изразяват 

в следното. 

1. Пазарите отстъпват място на електронните мрежи, а собствеността 

непрестанно бива измествана от достъпа. В мрежовата икономика, както 

материалната, така и интелектуалната собственост, са по-скоро обект на достъп, 

отколкото на размяна. Собствеността на материалния капитал, някога сърцевина 

на промишления начин на живот, става все по-второстепенна за икономическия 

процес. Интелектуалният капитал, от друга страна, е движещата сила в новата ера 

и е нещо силно желано от организациите. 

2. Материалната икономика все повече се свива. Ако промишлената ера се 

характеризираше с натрупването на физически капитал и собственост, то новата 

ера цени нематериалните форми на власт, състоящи се от пакети информация и 

интелектуални активи. Факт е, че материалните продукти, които толкова дълго са 

били мяра за благосъстояние в промишления свят се дематериализират. 

Материалните активи под формата на собственост се свиват или изобщо изчезват 
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на всички етапи и във всички области на капиталистическата система. Някога 

организациите имаха гигантски складове, заредени с материални стоки. Сега 

електронните датчици в точката на продажбата предават най-актуална 

информация за поръчките към доставчиците, които след това произвеждат 

продуктите за часове или дни и ги доставят директно на търговците на дребно, 

като изцяло изключват складовете. 

 3. Осъществи се дематериализация на парите. Новата икономика на 

киберпространството създаде технологията за едно безкасово общество. 

Банкоматите, смарт-картите и дигиталните разплащания промениха правилата на 

паричната игра. Организациите и потребителите все по-често си разменят стоки и 

услуги и осъществяват целия набор от сделките по електронен път. 

4. Намаляване на спестяванията и увеличаване на личните дългове. 

Създадоха се множество нововъведения в търговския кредит, имащи за цел 

стимулирането на по-голямо потребление. Собствеността под формата на лични 

спестявания бързо се превърна в анахронизъм в една ера на ускорена 

икономическа активност, в която бързият оборот, а не натрупването е 

доминиращият принцип. 

5. Друга особеност на мрежовата икономика е ограничаване на натрупването 

на физическия капитал. Много организации вече не закупуват инвестиционно 

оборудване, по-скоро вземат под наем нужният им физически капитал, който 

отчитат като краткосрочен разход. Наема се всякакъв вид физически капитал, 

включително промишлено и офис оборудване, транспортно оборудване, 

недвижими имоти, машини, електронни продукти и контролна апаратура, 

строително оборудване, заводи, офис площи, товарни влакове, самолети, танкери, 

автомобили, магазини на дребно, тръбопроводи и дори млечни крави. 

 6. Стоките губят статута си на продукти и се преобразуват в услуги. При 

това стойността им се изгражда по-малко от физическия елемент и повече от 

достъпа до услугите, които осигуряват. Ако продуктите се купуват, то услугите се 

предоставят. В една икономика на услугите това, което е превърнато в стока, е 

човешкото време, а не местата или предметите. Услугите винаги пораждат 

взаимоотношение между хора в противоположност на взаимоотношението между 

човека и вещта. Казано по друг начин, в единия случай става въпрос за 

обслужване, а в другия за сделка. 

 Трябва да се отбележи, че не всички посочени от Манол Рибов промени в 

икономиката се проявяват с една и съща интензивност в България, като някои от 

тях едва започват да възникват. Въпреки това визираните промени изискват 

създаването на благоприятни условия и предприемането на адекватни действия за 

промяна на българската стопанска политика, които действия е необходимо да 

бъдат предприети за в бъдеще. По някакъв чудноват начин обаче, миналото на 

българската стопанска политика оказва влияние върху неговото бъдеще. Оказва 
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се, че миналото, настоящето и бъдещото наистина се намират на стрелата на 

времето на българската стопанска политика. Това е така защото колкото и да се 

променя същата тази политика, то в нейната основа, независимо от времевото 

измерение на времето стоят едни и същи сили и фактори: капитали, идеологии, 

технологии и хора с техните интереси, противоречия, мечти и стремежи.         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



80 

 

ГЛАВА ВТОРА. 

ОСНОВНИ УПРАВЛЕНСКИ ПОДХОДИ ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ 

НА БЪЛГАРСКАТА СТОПАНСКА ПОЛИТИКА 

 

Въведение 

 

 Българската стопанска политика изключително рядко, да не кажем нещо 

друго, бива изследвана посредством цялостен, систематичен, детайлизиран и 

„стерилен“ управленски подход. Най-често това става чрез исторически, 

политически и икономически подход или някаква тяхна комбинация с променливо 

съотношение на съставките. В практиката, например, едно от най-честите 

съчетания (дори може би най-срещаното) е историко-икономическия анализ, което 

de facto, макар и не съвсем, се нарича и е известно като стопанска история. Това, 

разбира се, е напълно обяснимо. Дължи се основно на две причини.  

Първата причина е, че много малко изследователи владеят в дълбочина и 

широчина управленската методология, която е много специфична, тъй като е 

особена смес между „тежка“, внушителна и противоречива теория и крайно 

обширна, фрагментирана и разнородна стопанска прагматика. Твърде много хора 

смятат и са убедени, че разбират от управление, но реалността, а не личното 

мнение, поставя нещата на местата им.  

Втората причина е, че учените, които изучават българската стопанска 

политика като правило нямат базово образование, специална подготовка и 

практически бизнес опит по стопанско управление (изобщо по управление) и то в 

съвкупност, а в други научни дисциплини, като обикновено те са историци, 

икономисти, политолози, социолози, юристи и други. Нужно е дебело да 

подчертаем, че управлението (стопанското управление) не е нито икономика, нито 

история, нито политология и т.н., а именно управление и то си притежава своя 

ясна и недвусмислена differentia specifica. Това е заявено (написано) и доказано от 

геният на мениджмънта Фредерик Уинслоу Тейлър още през 1911 г. и не е нужно 

наново да се аргументира. Управлението, освен това, е и едно от най-сложните 

неща на света, да не кажем най-сложното.     

 Напълно сме убедени, че българската стопанска политика не може да бъде 

пълноценно и детайлно проучена и интерпретирана без използването на 

управленския подход. Нещо повече, твърдим, че той, наред с историческия, 

политическия и икономическия подход, е ключов за описанието, разбирането и 

тълкуването на такъв сложен феномен като визирания. В добавка дори изказваме 

гледището си, че управленският подход в някои отношения се представя и изпъква 

като водещ, което ни се струва напълно очевидно. Всичко това е продиктувано от 

едно съвсем понятно обстоятелство – българската стопанска политика се е 
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управлявала, се управлява и ще се управлява в основни линии посредством 

управленски механизми и управленски инструментариум. Основният лост (уред, 

трансмисия, устройство, механизъм) за въздействие върху българската стопанска 

политика е именно управлението, а не историята, политиката, икономиката, 

правото или нещо друго.   

 Какво следва от всичко това от изследователска гледна точка? Отговорът на 

този въпрос ни се струва еднозначен – българската стопанска политика трябва да 

бъде изучавана именно с помощта на управленския подход и това именно да бъде 

главен приоритет. Тук обаче се натъкваме на едно обективно обстоятелство, което 

не може по никакъв начин да бъде пренебрегнато и е от първостепенна важност. 

То се състои в това, че общ (всеобхващащ) управленски подход като 

методологичен инструмент за изследване не съществува. Налични са различни 

управленски подходи. В такъв случай не ни остава нищо друго освен да изберем 

точно тези управленски подходи, които са относими (релевантни) към предмета 

ни на изследване – българската стопанска политика.  

По наше мнение тези подходи са три: 1. Мета управленски подход; 2. Макро 

управленски подход;  3. Микро управленски подход (Виж Фигура 3). Всеки един 

от тези подходи има особености и специфики, но всички те са управленски и 

могат да бъдат използвани за изучаването на българската стопанска политика. В 

тази връзка последователно ще представим и анализираме всеки един от 

посочените подходи като изясним тяхната същност, а така също техните 

предимства и недостатъци касателно възможността им да бъдат използвани като 

методологичен инструмент за изучаване на българската стопанска политика. В 

крайна сметка ние описваме, анализираме и коментираме някои от най-важните 

отношения и връзки, които съществуват между основните управленски подходи и 

българската стопанска политика. Смятаме това за много важно, именно и затова го 

правим.                       
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Фигура 3. Основни управленски подходи за изследване  

на българската стопанска политика  

Източник: Авторът   

 

2.1. Мета управленски подход за изследване на българската стопанска 

политика  

 

 В теоретичния фундамент на мета управленския подход за изследване на 

българската стопанска политика може да бъде заложена само и единствено 

философската методология и никаква друга. Всичко друго изглежда 

повърхностно, дребновато и несъстоятелно. От своя страна, философската 

методология, както и може да се очаква, е разделена на няколко основни 

(mainstream) направления и множество маргинални – т.е. и в случая не съществува 

(няма) еднородност (хомогенност).  

По наше мнение, основните философски методологии, които оказват най-

силно влияние върху мета теорията (и в някаква степен и върху практиката) на 

българската стопанска политика и влизат в най-силно взаимодействие с нея, които 

са ситуирани в ареала на западната цивилизация (по Самюъл Хънтингтън, 1999), 

са четири (Виж Фигура 4): 1. Позитивизъм; 2. Рационализъм; 3. Прагматизъм и 4. 

Постмодернизъм. Поради тази причина именно те ще бъдат представени и 

анализирани във връзка с техните релации с българската стопанска политика. 

Съществуват, естествено, и други философски методологии, но те няма да бъдат 

разгледани, тъй като това прекалено би разширило обема на изложението, а ние се 

придържаме към принципа на лаконичност.     

 

Основни  

управленски  

подходи 

1. Мета 

управленски 

подход 

2. Макро  

управленски 

подход 

 

3. Микро  

управленски 

подход 
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Фигура 4. Основни философски методологии,  

оказващи влияние върху мета теорията на българската стопанска политика  

Източник: Авторът   

 

2.1.1. Позитивизъм и българска стопанска политика   

 

Същност на позитивизма  

 

 Позитивизмът е нееднородно и твърде дифузно философско направление, 

което има редица разновидности. Общата, обединяваща черта на позитивизма е 

емпиризмът, който може да бъде проследен чак до времето на Френсис Бейкън 

(1561 – 1626) и неговото прочуто произведение Novum Organum (Bacon, 1620), 

или на български „Нов метод“. Позитивистите не приемат, дори може да се каже, 

че ненавиждат т.нар. от тях метафизика, която е всъщност класическата 

философия на Новото време (Рене Декарт, Георг Хегел, Имануел Кант, Йохан 

Фихте, Фридрих Шелинг и други). Те издигат в своеобразен култ науката, но я 

разглеждат някак си едностранно и субективно. Непоколебимо са уверени, че 

науката се подчинява единствено на своите собствени закони, като не е 

подвластна на влиянието на външните фактори – политически, икономически, 

социални, исторически, религиозни и т.н. (Философия, 2018, стр. 206). Всъщност 

това е и най-голямата (фундаменталната) заблуда на позитивистите, тъй като 

науката винаги е изпитвала влияние от най-разнообразни външни фактори и ще 

продължи да ги изпитва, което е само очевидно и даже не се нуждае от 

философска рефлексия за да бъде доказано, а и то вече е сторено. Едно е да 

защитаваш научен идеал, но научната реалност (живият живот) е нещо съвсем 

друго. Идеалът в науката, както и в живота, никога не се реализира на практика и 

именно затова е идеал. Идеалът в крайна сметка не е нищо друго освен фикция 

(нещо, което не може никога да получи реално битие).              

Основни  

философски  

методологии 

1.  

Позитивизъм  

2.  

Рационализъм 

3.  

Прагматизъм  

4.  

Постмодернизъм 



84 

 

Позитивистите се възхищават от естествените (позитивните) науки и смятат, 

че именно те са модела за подражание от науката философия. Принципът на 

емпиризма е основният критерий за демаркация между метафизичните и научните 

съждения, теории и знания. От епистемологична гледна точка позитивистите 

смятат, че интерес за науката представлява само знанието получено по емпиричен 

път. Знание, което не е извлечено по емпиричен път не може да има претенции да 

бъде научно. Умозрителността, интуицията, озарението и други подобни явления 

и процеси не значат нищо за позитивистите. В развитието на позитивизма 

традиционно биват откроявани три исторически периоди. 

 Първи (класически). Основоположник на позитивизма е френският философ 

и социолог Огюст Конт (1798 – 1857), който и въвежда в научен оборот термина 

„позитивизъм“. В своята концепция Конт обосновава идеята, че метафизиката 

(философията) трябва да бъде отделена от науката (Comte, 1830).    

 Втори (емпириокритицизъм). Този период е свързан с имената на 

австрийския физик и философ Ернст Мах (1838 – 1916) и немския философ 

Рихард Авенариус (1843 – 1896). Те виждат главната задача на философията не в 

обобщаването на данните на частните науки, както това е правил Огюст Конт, а в 

създаването на теорията на научното познание. Главната цел на 

емпириокритицизма (критика на опита) е да „очисти опита“.     

 Трети (логически позитивизъм, неопозитивизъм). Третият период възниква 

вследствие на дискусиите на група от интересуващи се от философия учени-

специалисти (математици, физици, социолози). Тези изследователи редовно се 

събират на дискусии във Виенския университет през 20-те и 30-те години на ХХ 

век и организират т.нар. „Виенски кръг“. През 1929 г. те публикуват манифест – 

„Научно познание на света. Виенски кръг“. Главни представители на Виенския 

кръг са Мориц Шлик (1882 – 1936), Ото Нойрат (1882 – 1945), Рудолф Карнап 

(1891 – 1970) и други.       

Неопозитивистите се придържат към следните основни идеи и твърдения. 

 1. Негативно отношение към метафизиката (класическата философия). 

Метафизиката се разглежда като лъжовно учение (ако изобщо е учение), което не 

притежава ценности и даже нямащо никакъв смисъл; 2. Култ към науката. 

Защитава се тезата, че метафизиката (класическата философия) трябва да бъде 

заменена от науките в резултат на логическия анализ на езика. Единственото 

възможно знание е само конкретното и научното знание, а задачата на 

философията е да анализира езика на науката; 3. Утвърждаване на емпиризма. 

Всички неопозитивисти трескаво търсят методи за емпирично обосноваване на 

знанията. Те са убедени, че само емпиричното знание е ценно за сферата на 

научното познание и че само върху неговата основа могат да бъдат отделени 

научните съждения и теории от метафизичните (философските) теории; 4. 

Критерий за научността на знанието е емпиричната проверка на достоверността на 
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предложенията – т.е. верификацията. Последната е понятие, обозначаващо 

процеса на установяване на истинността на научните твърдения в резултат на 

тяхната емпирична проверка, т.е. посредством сравнение на фактите на опита с 

резултатите от емпиричната проверка; 5. Физикализъм. Това е концепция съгласно 

която езикът на физиката трябва да стане универсален език на науката. Това 

положение се изгражда въз основа на разбирането, че всички науки имат общ 

фундамент – физиката. Освен това елементарните предложения на физическата 

наука са проверяеми за всеки един субект и са достъпни за всички. Изобщо 

неопозитивистите издигат науката физика в своеобразен култ. С известна доза на 

условност може да се каже, че те разделят общия научен ареал на два сектора: 

научен сектор – тук влиза само физиката и ненаучен (не съвсем научен) сектор – 

всички останали науки.             

   След неопозитивизма се появява ново направление в руслото на тази 

философия – постпозитивизъм. Терминът обединява общо наименование за 

редица школи във философията на науката, които са свързани от критично 

отношение спрямо епистемологичните учения, които са били развити в рамките на 

неопозитивизма и обосновават получаването на обективни знания от опита. 

Основни представители на постпозитивизма са: Карл Попър (1902 – 1994), Томас 

Кун (1922 – 1996), Имре Лакатос (1922 – 1974), Пол Файерабенд (1924 – 1994) и 

други (Философия, 2018, стр. 206-208). 

 Карл Попър създава течение в обсега на постпозитивизма, което става 

известно като критически рационализъм. Според него, науката и най-вече 

рационалността трябва да станат основните сдържащи фактори против 

разпространението на ирационалния дух на тоталитаризма и социалната 

демагогия, утвърждаването на които е довело да невиждани бедствия за цялото 

човечество. Рационализмът на Попър всъщност се противопоставя на крайния 

емпиризъм на неопозитивистите.   

 Най-известният теоретичен продукт на Карл Попър е лансираният от него 

принцип на фалшификация (Popper, 1932). Принципът е критериален 

разграничител между науката и метафизиката и е алтернатива на принципа на 

верификация, който се използва в неопозитивизма. Попър е убеден, че законите на 

науката не могат да бъдат сведени към наблюдението и следователно те не могат 

да бъдат верифицирани по начало. Науката има нужда не от принципа на 

верификация, а от принципа на фалшификация. Именно последният е критерият за 

разпознаването на научното знание и на научната истина и разпознаването на 

лъжата. Критерият за научност на дадена теория (каква и да е теория независимо в 

коя научна сфера) е нейната фалшифицируемост или опровержимост. В случай, че 

дадена теория не може да бъде опровергана (по принцип), то тя не може да 

претендира да бъде научна. И обратното – ако конкретна теория може да бъде 
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опровергана (съществува начин да бъде опровергана), то това несъмнено е научна 

теория.  

 От особено значение за постпозитивизма са възгледите на Томас Кун 

относно научната парадигма. Станалото вече класическо определение за научна 

парадигма на Кун гласи, че това са всеобщо признати научни постижения, които 

за определен период от време предоставят на една практикуваща научна общност 

модели на проблеми и на тяхното разрешаване (Kuhn, 1962). Казано с други думи 

– научната парадигма е приетата от научната общност устременост на науката към 

определен род значения на възприемане на действителността и отношението към 

нея, проявяваща се в научното световъзприемане, теория и практика.  

Не всички учени, естествено, приемат безрезервно вижданията на Томас Кун 

за научната парадигма. Съгласно Имре Лакатос (среща се и като Лакатош), 

например, науката е много по-обширна от парадигмалните разбирания на Кун. 

Той твърди, че науката се развива в контекста на т.нар. от него „изследователски 

програми“ (Lakatos, 1978). Научната революция в теорията на Лакатос 

представлява преход от една изследователска програма към друга изследователска 

програма и може да бъде обяснена напълно рационално. При положение, че 

теорията в една изследователска програма превишава емпиричните доказателства 

за нея, то дадена теория е в прогрес и обратно – ако емпиричните доказателства са 

повече от теорията, то конкретната изследователска програма се намира в 

състояние на регрес. Къде се намира в такъв случай теорията за българската 

стопанска политика в случай, че изобщо такава съществува? Струва ни се, че в 

координатната система на Лакатос, българската стопанска политика (нейната 

теория) се намира във фазата на прогрес – т.е. теорията надвишава емпиричните 

доказателства за нея.       

 Някъде към началото на 90-те години на ХХ век постпозитивизмът почти 

изчерпва своите възможности в обяснението на структурата и динамиката на 

научното познание. Главният недостатък на постпозитивизма, който ускорява 

слизането му от представителната научна сцена, е стремежът към откъсване от 

социалния и културен контекст на функциониране на науката. Оказва се, че не е 

възможно да се създава и развива реална наука, ако тя бъде отделена от 

социалните, икономическите, психологическите и антропологичните аспекти на 

научните изследвания. Става напълно ясно, че науката разбирана изцяло и 

всеобхватно в позитивистки смисъл не може изобщо да бъде адекватно изградена, 

както и да функционира стабилно в реална среда. Философската методология на 

позитивизма се оказва поредната научна утопия.      

Силно влияние върху теоретичните постулати на позитивизма оказва 

теоремата за непълнотата, която гениалният австрийски математик и логик 

Курт Гьодел (1906 – 1978) прави публично известна през 1929 г. чрез докторската 
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си дисертация озаглавена „За пълнотата на логическото смятане“ (Gödel, 

Vollständigkeit des Logikkalküls, 1929).  
 

 
Курт Гьодел. Източник: Getty Images  

 

Посредством тази теорема се нанася съкрушителен удар (според някои – 

безвъзвратен и окончателен) върху надеждите на съвкупната наука, че изобщо е 

възможно да се докаже непротиворечивостта и пълнотата на цялата математика, а 

оттам и на науката изобщо. Съгласно тази теорема всяка процедура относно 

доказателствата касаещи истинните твърдения на елементарната теория на 

числата е обречена на непълнота. Елементарната теория на числата е раздел от 

математиката, която изучава свойствата на целите числа. Курт Гьодел показва, че 

дори в такъв скромен дял от математиката някои истини не могат да бъдат 

доказани по принцип (не съществува изобщо математически начин да бъдат 

доказани).  

Следствията от теоремата за непълнотата на Курт Гьодел са колосални за 

целия научен спектър, като някои изследователи даже говорят за извършен 

коперникански поврат в науката (по изказа на Имануел Кант) от този учен, а 

именно – всеки език (включително българският нормативен език), който е 

достатъчно силен за определяне на естествените числа, е непълен. В този език 

винаги има изказвания, които не могат нито да се докажат, нито да се опровергаят, 

като се изхожда от аксиомите на езика. Всичко това прави невъзможно (завинаги и 

по принцип) да се създаде обща, сигурна и надеждна математика (основна 

математическа теория), която да се използва като базов математически 

фундамент/инструмент във всяка една наука. Както става пределно ясно, дори и 

математиката – идеалът за наука на позитивистите, неопозитивистите и 

постпозитивистите не е всесилна, като и тя се оказва непълна, фрагментарна и 

относителна. Човешко е да се мисли, че нещата около нас не са относителни и 

съществуват абсолюти, но те са именно релативни и то като че ли завинаги.      
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Релации на позитивизма със стопанска политика   

 

 Сравнително силни позитивистки влияния, например, както преки, така и 

косвени могат да се установят у системната школа в стопанското управление и 

нейните най-общи възгледи. Системната школа в стопанското управление изхожда 

от постиженията на системния подход и навлиза в теорията и практиката на 

управлението някъде към края на 50-те години на ХХ век. Привържениците на 

системната школа са на мнение, че мениджърите (управителите) трябва да 

разглеждат организацията като сложна съвкупност от взаимосвързани и взаимно 

зависими компоненти, които трябва да бъдат насочени към постигане на 

организационните цели в условията на променяща се външна среда. Системната 

методология изследва и интерпретира организацията като сложна система, 

състояща се от подсистеми, които също така представляват сложни системи. 

Системата е цялостна конструкция, състояща се от взаимосвързани части. Всяка 

система има външна среда (обкръжение) и вътрешна структура – сбор от уникални 

взаимосвързани елементи. Системите се подразделят на две основни групи – 

затворени и отворени. Затворените системи са независими от външната среда, 

докато отворените си взаимодействат с външната среда. Изхождайки от 

схващанията на системната школа българската стопанска политика може да бъдат 

описана, анализирана и интерпретирана (а и управлявана) от различна гледна 

точка: 1. Елементна; 2. Функционална; 3. Структурна; 4. Целева; 5. 

Комуникативна; 6. Интегративна; 7. Историческа; 8. Ресурсна; 9. Кибернетична; 

10. Човешка. За съжаление все още не сме видели всичките тези описания, 

анализи и интерпретации, а само някои от тях.     

 Значително въздействие на позитивистките философски възгледи се открива 

и у програмно-целевата школа (наричана и само програмна школа) в стопанското 

управление. За тази школа възловото понятие е програма, което се интерпретира 

най-често като план за действие, задължително подсигурен с необходимите 

ресурси, подчинен на общи цели и съобразен с промените настъпващи във 

външната среда на организацията. Програмната школа се ражда в началото на 70-

те години на ХХ век. Програмното управление се базира на следните ключови 

елементи: 1. Съставяне и реализация на целеви комплексни програми, в които се 

обвързват целите, сроковете за изпълнение и ресурсите (човешки, материални, 

технологични, финансови и други) необходими за постигането им; 2. Изграждане 

на организационни политики и релевантни програми и подпрограми; 3. 

Уточняване и спазване на сроковете за изпълнение на програмите; 4. Определяне 

на екип(и) от мениджъри и подизпълнители за реализация на програмите; 5. 

Изграждане и реализация на технологии за осъществяване на програмите; 6. 

Фиксиране на критерии за избор на алтернативи при вземането на решения.  
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Релацията на позитивизма със стопанската политика има пряка връзка и с 

т.нар. икономически империализъм. Последният е резултат от еволюцията на 

неокласическата икономическа наука. Икономическият империализъм се проявява 

в това, че икономическите модели се използват за описание, анализ и тълкуване на 

проблеми, които не са икономически, а други: политически, исторически, 

юридически, психологически и т.н. Казано по друг начин – всички обществени 

сфери се интерпретират през призмата на неокласическата икономика и нейния 

инструментариум. Това, естествено, не е нито забранено, нито необичайно, но е 

силно дискусионно дали неокласическият анализ може да представи и обхване 

неикономическите проблеми в тяхната цялост и с необходимата дълбочина. Ако 

приложим икономическият империализъм към проблематиката на стопанската 

политика, включително българската, то това означава само едно – този сложен 

феномен, безспорно, ще бъде изучен и представен едностранчиво. Много известен 

теоретичен представител на неопозитивизма в икономиката (и в някаква степен на 

икономическия империализъм) е Милтън Фридмън. Той смята, че разликите 

между научните методи прилагани в естествените и обществените науки не са от 

фундаментален характер. Фридмън отива обаче още по-нататък, като твърди, че 

позитивната икономическа теория е точно толкова обективна наука, колкото и 

всяка от научните дисциплини в обхвата на физиката. Една от главните цели на 

икономическия империализъм е да уеднакви (хомогенизира) разпилените в 

различни методологични посоки социални науки въз основа на постулатите на 

позитивисткия по своята същност неокласически подход. Това се проявява на 

практика като прехвърляне на микроикономически аналитични пазарни 

механизми и инструменти върху извън пазарната дейност на хората. От всичко 

това логически следва, че неокласическият икономически подход има претенции 

да конструира своеобразна поведенческа мета теория и то с универсален характер. 

Това обаче не ни се струва осъществимо.                 

 Като пример за мислител с позитивистки уклон в сферата на стопанското 

управление можем да посочим Филип Кросби (1926 – 2001). Той е философ и 

световноизвестен бизнес-консултант, чиято главна научна експертиза е в обсега на 

качеството. Кросби прилага позитивистки подход спрямо качеството, като твърди, 

че то не е нематериално, нито е неизмеримо. Качеството е задължителен атрибут 

(трябва да бъде задължителен атрибут) в дейността по управление на компанията 

от нейните ръководни органи и кадри. Филип Кросби твърди, че доброто, лошото, 

високото и ниското качество са безсмислени понятия, което наистина е необичаен 

възглед. Всъщност смисълът на качеството е неговото (на качеството) 

съответствие с изискванията (Crosby, 1979). Може би най-известната мисловна 

конструкция на този изследовател е тезата му за нулевите дефекти (zero defects). 

Кросби смята, че бизнес дейността може да се организира по такъв начин, че по 

принцип е възможно произвежданите стоки и предлаганите услуги да бъдат с 
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възможно най-високо (абсолютно) качество – т.е. стоките и услугите да имат 

нулеви (никакви) дефекти. Това, безспорно, е типичен позитивистки възглед, 

привнесен от емпиричната философия в сферата на стопанското управление.  

 При позитивизма се наблюдават относително слаби релации по отношение 

на българската стопанска политика. Това се дължи най-вече на обстоятелството, 

че позитивизмът изисква строга научна методология, насочена в специализирана 

област, която се владее от много малък брой домашни изследователи. Става дума 

конкретно за следното – при проучването на българската стопанска политика не 

може (не го позволява методологията) изобщо да се използват социални и 

психологични инструменти, а вниманието трябва да се съсредоточи само и 

единствено върху математиката и позитивните науки (най-вече физиката като 

модел за подражание), които е необходимо да бъдат разглеждани не само като 

идеал, а и прилагани като практически изследователски средства – повсеместно, 

систематично и навсякъде. Става пределно ясно, че това на практика, поне към 

настоящия момент (2022 г.) е почти неизпълнимо. Как например, да се изследва по 

изцяло позитивистки начин, да кажем, стопанската политика на петото 

правителството на Александър Малинов (министър-председател), което управлява 

страната от 29 юни до 12 октомври 1931 г.? Принципно (теоретично) това е 

напълно възможно, но на практика – все още не е. А и колко на брой са 

изследователите, които могат да го осъществят по всички правила и изисквания на 

позитивистката методология? Лично ние не познаваме нито един такъв.  

 

 
Александър Малинов. Източник: lostbulgaria.com 

 

         Значителната трудност свързана с използването на позитивистката 

философска методология не означава обаче, че нейни модели, инструменти и 

елементи не се прилагат при изучаването на българската стопанска политика. Това 

даже е относително често срещано. Най-общо може да се каже, че позитивистката 

методология влиза в употреба частично, а не всеобхватно, което е напълно 

разбираемо.      

В случая се натъкваме на въпроса – а кои са, ако изобщо ги има, българските 

представители на позитивизма (разбиран в широк смисъл), които са проучвали 

българската стопанска политика? По наше мнение това са Димитър Мишайков 
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(1883 – 1945), Константин Бобчев (1894 – 1976) и Станчо Чолаков (1900 – 1981), 

които с известна доза на условност могат да бъдат класифицирани като 

поддръжници на позитивния (емпиричния) методологичен подход. Те обаче не са 

„чисти“ позитивисти. В най-общ план, също така, тримата визирани изследователи 

се придържат към принципите на  континенталната (европейската) философия. 

Димитър Мишайков е несъмнен ерудит, който оставя след себе си 

оригинален принос в сферата на управлението на дребните (малките) предприятия 

в България, които за времето си, а и в наши дни, са от голямо, даже от решаващо 

значение за българската икономика. България винаги е била, е, и вероятно и за в 

бъдеще ще бъде типична представителка на дребния, разпокъсан и слабо 

капитализиран бизнес, който едвам оцелява и непрекъснато оперира на границата 

на фалита, но се бори с жар и упорство да просперира. Димитър Мишайков 

(Мишайков, 1918) схваща отлично мястото и ролята на присъединените за кратко 

време към България т.нар. новоосвободени земи (Вардарска Македония, 

Беломорска Тракия и Одринско) по време на войните за обединение на 

целокупното българско землище през периода 1914 – 1918 г. В тази връзка той 

демонстрира някои прийоми по какъв начин тези територии могат да се 

управляват ефективно от икономическа гледна точка и изяснява тяхното значение 

за съвкупното българско стопанство.  

Какво следва в крайна сметка от релациите на позитивизма с българската 

стопанска политика? 

1. Позитивизмът и неговите разновидности могат да бъдат използвани като 

вид мета подход за изучаването на българската стопанска политика. Този подход 

обаче не може да претендира за универсалност, като той следва да се използва 

наред с другите подходи.      

2. Разглежданият подход има както предимства, но така също и недостатъци. 

Основното предимство е, че позитивизмът се осланя на емпиризма, фактическите 

доказателства и математическия инструментариум. Основният недостатък на 

позитивизма се корени в това, че той преекспонира ролята на т.нар. рационален 

икономически човек и максимизацията на функцията на полезност – т.е. 

демонстрира се готовност българската стопанска политика изцяло да се анализира 

и интерпретира единствено в икономическо отношение и посредством 

математически измервания. Как обаче да се измери математически и положи само 

в икономическото русло, например, българският предприемачески ентусиазъм, 

българското стопанско униние и българската икономическа мечта, каквито 

явления безспорно съществуват?                  

3. Въпреки че позитивистките философски идеи в началото на ХХI век са  

донякъде дискредитирани най-вече от методологична гледна точка, то влиянието 

на позитивизма върху теорията и практиката на българската стопанска политика, 

макар и донякъде отслабено ще продължи да се усеща и да се проявява и занапред. 
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Това се обуславя от жизнеспособността на емпиризма, който вероятно е 

„неизкореним“ на полето на науката, а и в реалния живот, което е напълно 

очаквано. Може би и след 1000 години ще има хора, които са убедени, че 

единственият начин да се получи научно знание е неговата емпирична проверка, а 

всичко останало не е наука, ако ли не някакъв вид измама. Както и че българската 

стопанска политика се състои само от сетивен опит, факти, числа, логически 

анализ, математика, статистика и нищо друго. Няма нужда тези хора да бъдат 

убеждавани в противното, тъй като науката е плуралистична, а и не е лошо хората 

да имат илюзии.        

 

2.1.2. Рационализъм и българска стопанска политика   

 

Същност на рационализма    

 

Рационализмът и позитивизмът са своеобразни философски антиподи най-

вече от епистемологична гледна точка. Спорът между рационализма и 

позитивизма (емпиризма) се отнася до степента, в която сме зависими от сетивния 

опит в усилията ни да получим знания. От една страна, рационалистите твърдят, 

че има значими начини, по които нашите концепции и знания се получават 

независимо от сетивния опит. От друга страна, емпириците са убедени, че 

сетивният опит е върховният източник на всички наши концепции и знания. 

Рационалистите обикновено развиват възгледа си по два начина. Първо, те 

твърдят, че има случаи, когато съдържанието на нашите концепции или знания 

надминава информацията, която сетивният опит може да ни остави на 

разположение. Второ, те изграждат сметки как разумът под някаква друга форма 

предоставя тази допълнителна информация за света. Емпириците представят 

различна гледна точка. Първо, те разработват сведения за това как опитът 

предоставя информацията, която цитират рационалистите, доколкото я имаме на 

първо място. Понякога емпириците избират скептицизма като алтернатива на 

рационализма: ако опитът не може да предостави концепциите или знанията, 

които рационалистите цитират, ние ги нямаме. Второ, емпириците атакуват 

схващанията на рационалистите за това как разумът е източник на понятия или 

знания (Markie, 2017). 

Може би най-добре признатото и най-често правеното разграничение между 

рационалисти и емпирици (позитивисти) се отнася до въпроса за източника на 

идеи. Докато рационалистите са склонни да мислят (с малки изключения), че 

някои идеи, като идеята за Бога, например, са вродени, емпириците приемат, че 

всички идеи произхождат от опита. Въпреки че рационалистите са склонни да се 

помнят заради позитивната си доктрина относно вродените идеи, техните 

твърдения са съчетани с отхвърляне на идеята, че всички идеи могат да се отчитат 
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само въз основа на опита. При някои континентални рационалисти, особено у 

Спиноза, отрицателната доктрина е по-очевидна от положителната. Доктрината на 

Аристотел – nihil in intellectu nisi prius in sensu (нищо в интелекта, освен ако не е 

първо в сетивата) е доминираща от векове и в реакция срещу това, рационалистите 

възраждат в модифицирана форма контрастната доктрина на Платон.  
 

 
Аристотел. Източник: manager.bg 

 

Рационализмът признава приоритета на разума на човека, както в 

познанието, а така също и в дейността по отношение на чувствените форми на 

познание (усещане, възприятие, представа). Първата форма на рационализма в 

исторически план е античната натурфилософия. Последната се изгражда въз 

основа на епистемологичната идея, че чувствата могат да заблуждават човека. 

Постулира се, че достоверното начало е скрито единствено в мисленето, само че 

то се нуждае от определена култура, свободна от мнения (Парменид).     

 В новоевропейската история традицията на рационализма е представена от 

имената на Бенедикт (Барух) Спиноза (1632 – 1677), Никола Малбранш (1638 – 

1715), Готфрид Лайбниц (1646 – 1716), Имануел Кант (1724 – 1804) и други. 

Нейната устойчивост се осигурява не само от развитието на физико-

математическото знание, но и от опитите да се прехвърлят социалните идеи от 

утопично на научно-прогнозируемо ниво. В основанията на последното лежи 

абстрактно-рационалната представа за човека и световната история (Георг Хегел). 

В средата на ХIХ век бива открита несъстоятелността на тази тенденция и поради 

тази причина класическият рационализъм става обект на остра критика. В 

следствие се появява негова алтернатива – ирационализмът. Рационализмът, все 

пак, не е отхвърлен изцяло. Опити за ново негово обосноваване се правят от 

марксизма, структурализма (идеята за свръхрационализма) и Гастон Башлар в 

доктрината му за интегралния рационализъм (Новейший философский словарь, 

1999).   

Според Васил Проданов (2017) основните идеи на класическата 

политикономия съответстват на рационалистическата класическа философия на 

Просвещението, която изхожда от предпоставката, че зад външните явления има 

фундаментални същности и задачата на науката е да ги изследва и обясни. Това е 
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възможно чрез специфичните способности, които притежава човешкия разум. В 

хегеловата традиция това е на първо място интелектуален процес, не е въпрос на 

емпирично изследване. Същото е преди това и при Кант, който даже извежда на 

преден план общи доопитни или така нар. априорни категории и закономерности, 

които не зависят от емпиричната реалност. Затова и класическата политическа 

икономия в ранните си версии на развитие има теоретичен характер. 

Икономическата реалност се изследва на първо място чрез аналитичните 

възможности на човешкия разум. Това е типично още преди Адам Смит, за 

Франсоа Кене, характерно е и за Дейвид (Давид) Рикардо, за Карл Маркс, 

независимо от критиката му на тази политикономия.  

Матю Хоман (Homan, 2019) твърди, че основен принцип на рационализма 

(може би основният принцип) е за разбираемостта на света. Темата за 

разбираемостта означава, че всичко, което се случва в света, се случва по 

подреден, законосъобразен и рационален начин. Умът по начало, ако и не винаги 

на практика, е в състояние да възпроизведе взаимовръзките на нещата в мисълта, 

при условие, че се придържа към определени правила за правилно разсъждение. 

Разбираемостта на света понякога се съчетава с отказа от груби факти, където 

„груб факт“ е нещо, което „просто е така“, тоест нещо, което се получава без 

причина или обяснение (дори по принцип). Много от априорните принципи, 

свързани с рационализма, могат да бъдат разбрани или като версии, или като 

последици от принципа на разбираемост. Като такъв принципът на разбираемостта 

функционира като основен принцип на рационализма. Той се появява под 

различни прикрития в големите рационалистични системи и се използва за 

генериране на контрастни философски системи. Всъщност една от основните 

критики на рационализма е фактът, че неговите принципи могат последователно 

да се използват за генериране на противоречиви заключения и мисловни системи. 

Най-ясното и най-известно изявление за разбираемостта на света е принципът за 

достатъчната причина (principle of sufficient reason) на Лайбниц.   

Яна Войцешин e убедена, че рационалистичният възглед за реалността, 

разума и етиката е противоположен на емпиричния (позитивисткия). 

Рационализмът е повлиял и на прагматизма, но между тях има някои съществени 

различия. Въпреки името си, рационализмът е анти-причина. Основата за 

отхвърляне на причината от рационализма е неговият възглед за реалността. 

Рационалистите в традицията на Платон, Блажени Августин (Аврелий Августин) и 

Кант твърдят, че вселената не съществува независимо, а е създадена от 

съзнанието, човешко или божествено. Аргументът е, че има две реалности: тази, 

която ние възприемане и „истинската“ реалност, създадена от съзнанието, като 

света на формите на Платон, свръхестественият свят на Блажени Августин или 

ноуменалният свят на Кант. Това е метафизичен възглед, залегнал в основата на 

много от хуманитарните науки – т.е. става дума за реалност, създадена или 



95 

 

контролирана от съзнанието. „Истинската“ реалност се достига чрез интуиция или 

„пробуждане“ (Woiceshyn, 1992, pp. 77-78). 
 

 
Блажени Августин. Източник: scientiae.nl 

 

Рационализмът често е критикуван за това, че влага твърде много увереност 

в способността на разума сам да познава света. Доколко човек намира тази 

критика за оправдана, зависи до голяма степен от гледната точка на причината. 

Например за Дейвид Хюм знанията за света на „фактическите въпроси“ се 

получават изключително чрез опит; причината е просто способност за сравняване 

на идеи, получени чрез опит. За Имануел Кант разумът е ментално умение с 

присъща склонност към преминаване на границите на възможния опит в стремежа 

да се схванат метафизичните основи на феноменалната сфера. Тъй като 

познанието за света е ограничено до обекти на възможно преживяване, за Кант 

разумът, с неговите заблуди да схване реалността отвъд тези граници, трябва да 

бъде обект на критика (Homan, 2019). 

 Рационализмът е подлаган и се подлага на много сериозни обструкции, като 

той не функционира в зоната на научен комфорт. Най-силните критики са 

насочени в следните направения: изказват се сериозни съмнения, че човекът е par 

excellence разумно същество; не се приема твърдението, че съществува т.нар. 

разумна необходимост, която посредством хората направлява действието на 

историческите закони; ожесточено се атакува гледището на рационализма, че 

науката може да постигне истинно и обективно знание. Като доказателства се 

привеждат гигантските обществени катастрофи, които човечеството претърпява 

през ХХ век: двете световни войни, изтребването на цели народи, стигналата до 

задънена улица нравствена еволюция на човека, опасността от самоунищожението 

на всички хора по земята, екологичният колапс и други. Мнозинството от 

критиците на рационализма са убедени, че това основно философско течение е 

само една културна маска, зад която се крие дълбоко ирационалната човешка 

природа.   

 Съвременният рационализъм, както и може да се очаква, чрез своите 

представители отговаря на критиките и представя солидни контрааргументи. Най-

общо може да се каже, че той прави опит да удържи основните традиции на 
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европейската и световната култура от тяхното трансформиране и разлагане, както 

и да запази вярата в разума на човека (В. Н. Порус, 2010, Новая философская 

энциклопедия).   

 

Релации на рационализма със стопанската политика   

 

 Рационализмът в неговото философско измерение безспорно има силни и 

отколешни релации с теорията и практиката на стопанска политика, които се 

проявяват най-вече като далечен теоретичен фон, понякога едва различим. 

Немалък брой изследователи са искрени и ревностни последователи на основната 

рационална идея, че именно човешкият разум, а не опита, трябва да се поставя в 

основата на анализа на стопанските процеси, както и при тълкуването на 

целокупната стопанска политика (разбирана в широк смисъл). В случая човешкият 

разум се схваща като могъщ и точен инструмент за вземане на адекватни решения 

и предприемане на целенасочени действия, въз основа на три основни фактори – 

интелект, воля и интуиция. Eмпиричната проверка и емпирията като цяло не се 

отхвърлят, дори напротив – използват се, но те се възприемат и оценяват като 

второстепенни и понякога случайни  елементи, подчинени на човешкото съзнание 

и разум.     

В световен мащаб черти на силен рационализъм могат да се открият, 

например, у британският изследовател Джон Адаир (р. 1934). Той е непоклатимо 

уверен, че лидерството в сферата на стопанската политика може да бъде научено, 

че не зависи от характера на човека, а така също, че то е преносимо умение 

(transferable skill). Джон Адаир се счита за най-добрият експерт във 

Великобритания по проблемите на лидерството и неговото установяване и 

развитие в организациите (най-вече в бизнес организациите). Той е плодовит 

автор, който е написал повече от 40 книги в стил популярна наука, като се смята, 

че милиони мениджъри най-вече в англо-саксонския свят са вдъхновени от 

неговите идеи, като ги прилагат в англо-саксонската стопанска политика (Adair, 

2010; Adair, 1973).        

В творчеството на Чарлийн Ли (Li, 2010) от САЩ също така могат да се 

забележат множество елементи, привнесени от философията на рационализма в 

обсега на стопанската политика. Тя e авторка на три авторитетни бизнес книги и 

основателка на консултантската фирма Altimeter Group, която съветва 

северноамериканския бизнес относно въздействието на понякога разрушителните 

интернет технологии представени чрез социалните медии върху техните 

стратегии, организационно мислене и маркетингови усилия. Ли изрично 

подчертава, че социалните медии и изобщо новите информационни и 

комуникационни технологии освен щети, са в състояние да донесат и невиждани 

ползи на корпоративния сектор. В бестселъра Groundswell Чарлийн Ли отбелязва, 
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че корпорациите трябва да демонстрират  увереност в способността на собствения 

си бизнес разум, за да могат да приемат, да признаят и да се ангажират с 

фундаменталната промяна в обществото и стопанската политика, настъпила с 

въвеждането на социалните медии в онлайн пространството (Li and Bernoff, 2008). 

За да не бъдат подложени на неблагоприятно въздействие на пазара, бизнес 

организациите е необходимо да си взаимодействат със социалните медии по 

начин, който да отговаря на техните цели и на техния пазар за да продават по-

успешно продуктите и услугите си. Тази мисъл на Чарлийн Ли е типично 

северноамериканска, тъй като съчетава в себе си рационални и прагматични 

елементи на ниво практическа бизнес философия.   

Българските изследователи Давид Давидов (1925 – 1994) и Огнян Панов 

(1935 – 1999) могат да бъдат определени, с известна доза условност, като 

представители на рационалната философска методология в обсега на 

проучванията на  българската стопанска политика. Това е така, понеже те 

несъмнено са привърженици на теоретичните постановки на марксизма и 

неомарксизма. Марксизмът и неомарксизмът, от своя страна, са част от широкия 

теоретичен спектър на рационализма.  

Към рационализма, разбиран като обширна теоретична канава, можем да 

причислим и видният български учен Евгени Матеев (1920 – 1997). Последният, 

без всякакво съмнение, принадлежи към авторите, които изучават процесите и 

явленията в българската стопанска политика и то на най-високото възможно макро 

ниво. За него Васил Манов пише дословно: „Академик Матеев е сред първата 

редица пионери в света, осъзнали, че преходът към следващото стъпало в 

развитието на обществото не би могъл да стане без социална архитектура, без 

социално инженерство. Но академик Матеев е първият мислител в света, 

разработил философията и методологията на социалната архитектура и 

инженерство. 

…Решаването на най-сложната, отговорната и трудната, но и най-

благородната задача срещна твърдия отпор на господстващата „класическа“ 

платформа за бъдещето на България. В тази платформа се идеализираше 

разпокъсаното земеделско стопанство7. Идеализираше се малкото парче земя, 

„доказваше се“ „семейния“, „трудовия“ характер на българското земеделие, 

където царувало истинско блаженство. Тази платформа спекулираше с 

патриархалното, частнособственическото съзнание на българския селянин, 

манипулираше и замъгляваше неговото съзнание. Тази платформа плашеше 

българина с планирането и плановостта. Сложи се началото на тежка борба с 

 
7 Главна трибуна срещу плановостта (планирането) от този период бе списанието на 

българското икономическо дружество, чийто собственик е бил проф. Александър Цанков. За 

същите цели се използвал вестник „Изгрев“ и други издания.     
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антиплановите платформи. Предстоеше каляване на раждащата се научна мисъл за 

планирането в България в котела на горещата идейна битка.  

Централна фигура в тази идейна битка в полза на планирането бе младият 

Евгени Матеев. За тази тежка борба бяха необходими здрава, дълбоко научна, 

отразяващи интересите на народа стратегия и мъдри непоколебими защитници на 

тази стратегия. В лицето на Матеев тази борба имаше и двете – и в ролята му на 

създател на стратегията, и в ролята му на неин защитник. В научния вълнолом 

„Матеев“ се разбиваше и укротяваше всяка нова вълна срещу планирането“ 

(Манов, 2010, стр. 230-244).  

Необходимо е да отбележим, че тезите на Васил Манов относно приносите 

на Евгени Матеев са дискусионни, но не подлежи на съмнение, че този 

изследовател е оставил дълбока диря в проучванията си посветени на българската 

стопанска политика.  
 

 
Евгени Матеев. Източник: bg.wikipedia.org 

       

 Не поемаме голям риск ако изкажем мнение, че и за в бъдеще 

рационализмът ще продължи да оказва силно и систематично влияние върху 

теорията и практиката на българската стопанска политика. Това се предопределя 

най-вече от обстоятелството, че същата тази стопанска политика се направлява и 

задвижва от хора, а огромната част от тях са убедени, че човешкият (стопанският) 

разум може да разбира, насочва и контролира отлично стопанския свят, тъй като 

този свят в крайна сметка е познаваем. Рационализмът, безспорно, има бъдеще в 

сферата на българската стопанска политика. Какво обаче ще бъде то, безоблачно, 

неустойчиво или буреносно, към момента е много трудно да се прогнозира.                

 

2.1.3. Прагматизъм и българска стопанска политика  

 

Същност на прагматизма   

 

 Прагматизмът е типично северноамериканско (САЩ) направление в 

световната философия. В тази връзка можем даже да го наречем „американската 

философия“. Прагматизмът наистина идеално пасва на северноамериканския 

философски светоглед от основния поток. Неговото фундаментално философско 



99 

 

допускане не е особено сложно за описание и интерпретация. Привържениците на 

прагматизма са убедени, че практиката (реалността) може да се използва като 

основен методологичен принцип във философията. Освен това те смятат, че най-

точният критерий за истината е успехът на някаква постъпка, акт или действие. 

Прагматизмът възниква през 70-те години на ХIX век, развива се през целия ХХ 

век и се запазва като философска тенденция, макар и чувствително променен, и в 

началото на XXI век. Неговите най-ярки класически представители са Чарлс Пърс 

(1839 – 1914), Уилям Джеймс (1842 – 1910) и Джон Дюи (1859 – 1952).  

Терминът „прагматизъм“ се лансира за първи път от Чарлс Пърс (1878), 

който в статията „Как да направим нашите понятия ясни“ го описва като начин за 

определяне на значението на понятията във връзка с механизмите за тяхното 

изследване и практически последствия (Collected Papers of Charles Sanders Peirce, 

1931-1958). Чарлс Пърс е на мнение, че прагматичният метод се ограничава 

единствено в рамките на науката и той трябва да се използва само от учените 

(добре образованите хора), а не повсеместно в реалния живот. Този изследовател 

формулира т.нар. прагматична максима, посрещана с възхита от едни и 

ожесточено отричана от други, която гласи – като критерий за познанието трябва 

да се използва не истината, а полезността и резултативността на практическата 

дейност, въз основа на получените знания.     
 

 
Чарлс Пърс. Източник: wikiwand.com 

 

Особено интересно е виждането на Чарлс Пърс за икономиката на научните 

изследвания, която е решаваща и неотделима част от идеята на Пърс за научния 

метод. В тази връзка Робърт Бърч (Burch, 2018) отбелязва, че този философ 

разбира, че науката по същество е човешко и социално начинание и че тя винаги 

действа в някакъв исторически, социален и икономически контекст. В такъв 

контекст някои проблеми са от първостепенно значение и трябва да бъдат 

разрешавани незабавно, докато други проблеми са тривиални или несериозни или 

поне могат да бъдат отложени за по-късен етап. В реалния контекст на науката 

някои експерименти могат да бъдат жизнено важни, докато други могат да бъдат 

незначителни. Пърс проумява също така, че икономическите ресурси на учения 
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(време, пари, способност да се положат усилия и т.н.) винаги са оскъдни, въпреки 

че през цялото време „големият океан на истината“, който се крие неоткрит пред 

нас, е безкраен. Всички ресурси за извършване на изследвания, като персонал, 

часове за работа и апарати, са доста скъпи; съответно е разточително, наистина 

ирационално, да ги пропиляваме. Затова Пърс предлага внимателно да се обмисли 

проблема как да се получи най-големият епистемологичен „взрив за долара“. В 

действителност икономиката на изследванията представлява анализ на разходите 

и ползите във връзка със състоянието на познанието. Въпреки че тази идея е 

недостатъчно проучена, самият Пърс я счита за централна за научния метод и за 

идеята за рационалното поведение. Пърс е свързан с това, което нарича 

„спекулативна реторика“ или „методевтика“ (“methodeutic”).  

Алберт Аткин адекватно определя, че Пърс прилага научни принципи във 

философията, но това не му пречи да разбира и да се възхищава и от философията 

на Имануел Кант. По този повод Аткин пише дословно: „Пърс бе аналитичен и 

научен, отдаден на логичната и научна строгост, както и архитектоничен философ 

излязъл от матрицата на Кант или Аристотел“ (Atkin, 2019). Не сме съвсем 

сигурни какво точно разбира Алберт Аткин под „архитектоничен философ“, но 

струва ни се, че Чарлс Пърс не е мислител от мащаба на Кант и Аристотел, а стои 

доста по-ниско от тях. Първият (Кант) е един от най-влиятелните философи в 

историята изобщо, а вторият (Аристотел) бива анализиран и интерпретиран още 

три века преди Христа, та чак до наши дни.     

 Уилям Джеймс излага в най-пълен вид разбиранията си за науката 

философия в своето произведение „Прагматизъм“ (James, 1907). В началото на 

книгата той прави опит да докаже полезността на философията, но не на всяка 

философия, а само на емпиричната, тъй като тя най-ефективно свързва човека с 

реалния свят. Достойнството на прагматизма, според Уилям Джеймс, се заключава 

в обстоятелството, че само той предлага „прагматичния метод“ и не се занимава с 

налагане на истини, догмати и теории. Всъщност дали е точно така? 

Последващото исторически развитие на прагматизма недвусмислено сочи, че и 

той прави опити да налага истини от последна инстанция, което няма как да му се 

отдаде, тъй като в сферата на философията такива истини просто не съществуват, 

а и няма как да съществуват, понеже философията е извечното поле на идеи, 

където се водят непрекъснати духовни сражения за надмощие с постоянно 

сменящи се победители и където манипулирани залагания и фалшиви първенци 

просто не могат да съществуват.       

 При обясняването на действителността Уилям Джеймс използва принципа 

на плурализма. Получаваните от реалността знания, съгласно представите на 

северноамериканския философ, могат да бъдат истинни, но самата истина е просто 

удобен образ на нашето мислене. Това се съгласува с обстоятелството, че 

изследователят свежда истината към ценността, което е характерно за целия 
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прагматизъм. Този тип теория за истината се използвала непосредствено за 

оправдание на религиозната вяра: хипотезата за Бога е истинна, ако тя 

удовлетворително служи на човека. С вярата се свързва и разбирането за реалност. 

Реалността са просто обектите в които се вярва, реалност е това в чиято реалност 

ние вярваме (Философия, 2018, стр. 212-213).      

 Джон Дюи е северноамерикански философ, който е виден представител на 

прагматичното направление във философията и създател на школата на 

инструментализма. Той смята, че прагматизмът е извършил истинска революция 

във философското познание, подобно на тази, която прави Николай Коперник в 

астрономията. Този Коперникански поврат, според Дюи, се дължи на 

обстоятелството, че прагматизмът се е обърнал с лице към истинския предмет на 

философията – анализ и разрешаване на човешките проблеми. В обширното 

творчество на Джон Дюи неизменно присъства проблематиката за човека, 

човешкото общество и практическите въпроси на тяхното съществуване. Поради 

тази особеност той не е абстрактен и умозрителен философ и като естествено 

следствие трудно разбираем, като доста други философи – например Кант. Дюи е 

убеден, че човек е способен да съществува в света, само ако му придава особено 

значение и по този начин да го променя съобразно собствените си прагматични 

цели. Трябва да отбележим, че фундаменталното допускане на Дюи – а именно, че 

истинският предмет на философията е анализът и разрешаването на човешките 

проблеми, е изключително спорно. Ние не сме привърженици на тази теза, като я 

считаме за невярна.                   

Като прави оценка на наследството на този изследовател Ричард Фийлд 

заключава, че влиянието на творчеството на Дюи, заедно с това на самата 

прагматична мисловна школа, макар и значително през първите няколко 

десетилетия на ХХ век, постепенно се затъмнява към средата на века. Влиянието 

на други философски методи, като тези на аналитичната школа в Англия и 

Америка и феноменологията в континентална Европа, бележат възходяща 

тенденция. Последните тенденции във философията обаче, водещи до 

разтварянето на тези твърди парадигми, създават подходи, които продължават и 

даже се разширяват по темите от творчеството на Джон Дюи (Field, 2019). 

 Според Яна Войцешин отхвърлянето на разума от прагматистите (Уилям 

Джеймс и Джон Дюи) се изгражда въз основа на възгледа на това направление за 

реалността: според прагматистите реалността не е обективна. Същата тази 

реалност се определя от хората, по прищявка или с мнозинство при гласуване. По 

същество няма разлика между външния свят и съзнанието, което го възприема. 

Тази авторка смята, че прагматизмът оказва влияние най-вече върху бизнес 

образованието, въпреки че се наблюдават някои въздействия и върху теорията на 

бизнес мениджмънта (Woiceshyn, 1992, p. 76).  
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Стоим зад твърдението, че прагматизмът оказва много силно въздействие 

върху теорията и практиката на стопанското управление и стопанската политика в 

САЩ, а косвено и върху целия Западен свят. Аргументите в подкрепа на това 

наше твърдение са следните. 

 Първо, тъй като прагматизмът и бизнес мениджмънтът са типични 

северноамерикански явления то между тях има ясно проследима, здрава и 

продължаваща връзка. Не е пресилено да се поддържа мнението, че академичният 

бизнес мениджмънт на САЩ, като пропедевтика и изследвания, е под покрова на 

множество идеи дошли от философското лоно на прагматизма (Рорти, 1998). Това, 

естествено, рядко се наблюдава в пряк вид, а най-вече в снет. Може обобщено да 

се каже, че далечният фон на северноамериканския бизнес мениджмънт от 

основния поток (mainstream) са прагматизмът и неопрагматизмът.     

 Второ, някои от принципите на тейлъризма са пряко заимствани от 

философията на прагматизма, а други негови принципи са повлияни индиректно 

от нея. Северноамериканският инженер и предприемач Фредерик Уинслоу Тейлър 

(1856 – 1915) е символ на новия тип мениджъри – проницателен и находчив 

управленец, прекрасно образован инженер, владееш почти до съвършенство 

всички тънкости на икономиката и правото, забележителен познавач на 

индивидуалната и груповата човешка психология. Тейлър разработва методите за 

организация и нормиране на труда и управление на производствените процеси, 

както и въпросите за подбора и заплащане на човешките ресурси (Тейлър, 1989). 

Неговите управленски нововъведения стават известни по-късно със събирателното 

име „тейлъризъм“. Той извършва истинска управленска революция, като 

повишава производителността и интензивността на труда, както и икономическата 

ефективност на организацията. Фредерик Тейлър безспорно е истински гений на 

бизнес мениджмънта от епохата на неговото зараждане и първоначално укрепване.   
 

 
Фредерик Тейлър. Източник: logistics-academy.bg 

 

 Трето, школата на научния мениджмънт, в която като основен елемент се 

включва и тейлъризма, е основополагаща за управленската теория. С нейната 

поява и развитие (1885 – 1920) мениджмънтът е признат като самостоятелна 

научна област – от тук и произхода на наименованието й. Представители – 

Фредерик Тейлър, Хенри Гант, Франк и Лилиан Гилбърт, Харингтън Емерсън, 
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Хенри Форд и други, като техният научен принос е в значението на 

интерпретацията на работното място (Транев, 2019). За да се получи това 

признание школата на научния мениджмънт търси и намира своите философски 

основания в рамките на различни философски методологии между които мощно 

нахлува и се чувства уютно, като у дома си (в буквалния смисъл на тази дума) и 

прагматизма.  

 Северноамериканският прагматизъм изиграва важна роля в създаването и 

развитието на практическата философия в САЩ, дори в някои отношения 

ключова. Въпреки че през 60-те и 70-те години на ХХ век прагматизмът загубва 

своите водещи позиции във философията, към края на 80-те години на миналия 

век вниманието към него съществено нараства с появата на нова философска 

школа, която се изгражда върху собствена версия на прагматизма – аналитичната 

философия (Философия, 2018, стр. 214).  

 

Релации на прагматизма със стопанската политика   

 

Релациите на прагматизма със стопанската политика за ясно видими, силни 

и многобройни. Нека да опишем и интерпретираме някои от тях.   

В руслото на прагматизма, интерпретиран в неговото популярно 

(ежедневно) значение, свързано със стопанската политика и стопанското 

управление, можем да причислим част от възгледите на Робърт Чалдини (р. 1945) 

относно психологията на влиянието. Той е прочут социален психолог и най-

цитираният жив експерт в областта на изследванията на убеждаването. Най-

известната негова публикация е „Психология на убеждението“, която е преведена 

на 41 езика, включително и на български (Чалдини, 2005). Чалдини извежда шест 

универсални принципи на убеждаването, които според него са валидни за всяка 

една човешка сфера, в т.ч. стопанската политика и стопанското управление. Не 

може да се отрече, че огромен брой бизнес организации, мениджъри и фирмени 

служители по цял свят използват или са повлияни от възгледите на Робърт 

Чалдини относно техниките и механизмите за влияние, убеждаване и в крайна 

сметка за сключване и реализиране на печеливши сделки – смисълът на всеки 

един бизнес. Наистина сме изправени пред прагматизъм в най-чист вид, който е 

изведен под формата на философия на бизнеса (стопанското управление), тъй като 

абстрактно предписва как едно конкретно поведение (да убедиш някой да се 

съгласи с теб) може да доведе до практическа бизнес полза (печалба) за 

икономическия агент.    

Етичната доктрина на прагматизма е субективна. В прагматизма всяко нещо, 

което работи правилно или се чувства от човека като правилно се възприема за 

добро. В тази връзка някои концепции в рамките на стопанското управление са се 

развили именно в тази насока. Бизнес процеси, които функционират правилно или 
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се възприемат като правилни – т.е. носят печалба, са добри. В основата на всичко е 

успехът (най-вече бизнес успехът) – той е най-важният морален критерий за 

стопанския просперитет, а не толкова истината или доброто. Наистина донякъде 

необичайна етична доктрина, но безспорно – добре работеща на битово равнище, а 

и тя е масово възприемана, без да е подложена на сериозни обструкции.            

В сферата на бизнес обучението повлияно от прагматизма основният метод, 

който се използва е „изследване на ситуации“ (case studies). Много важно е да се 

изтъкне, че в случая бизнес обучението не предвижда „верни отговори“ по начало 

(няма как да ги предвиди), като този тип отговори могат да бъдат постигнати само 

в хода на обсъждания и дискусии. Този тип обучение не се използва само в 

сферата на бизнеса, а и в най-различни други области, като например, политика 

(включително стопанска), национална сигурност, спорт, култура и други.       

Доста български изследователи, творили в пространните рамки на 

българската стопанска политика, са повлияни от философията на прагматизма. 

Едни от най-авторитетните са Христо Калигоров (1919 – 2006), Илия Христов 

(1943 – 2018), Ангел Ангелов (1944 –  2016) и Камен Каменов (1950 – 2019). При 

Христо Калигоров и Илия Христов се наблюдават въздействия и на позитивната 

(емпиричната) философска методология.   

Христо Калигоров задълбочено и професионално разработва проблемите на 

стопанското управление и на организацията на труда в промишлените системи, 

което има косвена връзка с българската стопанска политика. Основите, въз основа 

на които изгражда академичните си публикации в тази област, са свързани с 

кибернетиката, теорията на системите и исоропологията. Последната е една 

създадена от него междинна наука (Калигоров, 1983). Става дума за равновесието 

не само в природните, но и в обществените системи. В тази сфера той е разкрил 

редица закономерности, обективни връзки и зависимости и може да бъде 

определен като първопроходец. 
 

 
Христо Калигоров. Източник: Юбилеен алманах на УНСС 1920 – 2020 

 

 Напълно сме убедени, че прагматизмът още много дълго време ще оказва 

въздействие върху теорията и практиката на стопанската политика, включително 

българската. Това се дължи най-вече на факта, че прагматизмът прави опити да се 
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занимава и да разрешава предимно важни човешки проблеми – постигане на 

успех, реализиране на печалба и достигане на благополучие (преди всичко 

материално, но и духовно). Прагматизмът, също така, се обръща към ключови 

въпроси на човешкото съществуване, а не заравя глава в проблемите на 

метафизиката и на фундаменталното научно развитие от най-предния край на 

науката. Прагматизмът, освен това, не е отвлечено и абстрактно философско 

направление, което се разбира в дълбочина единствено от няколко дузини 

професори, а се занимава с насъщните духовни и материални потребности на 

милиони човешки същества. Стопанската политика, по свой собствен начин се 

стреми в общи линии към същото, към което е устремен прагматизмът. Ето защо 

между прагматизмът и стопанската политика винаги ще има пресечни зони и 

съответни връзки, които никога няма да може да бъдат изцяло разкъсани, въпреки 

непрестанните и упорити опити за това.         

 

2.1.4. Постмодернизъм и българска стопанска политика  

 

Същност на постмодернизма  

 

 Според Иля Илин (Ильин, 2001) постмодернизмът (postmodernism) е 

многозначен и динамичен комплекс от философски, епистемологични, научно-

теоретични и емоционално-естетически представи, които са зависими от 

историческия, социалния и националния контекст. Постмодернизмът се разкрива 

преди всичко като характеристика на определен манталитет, специфичен начин на 

възприемане и усещане на света, както и посредством оценка на познавателните 

възможности на човека и неговото място и роля в обкръжаващия свят. 

Постмодернизмът преминава през дълга фаза на първично латентно формиране, 

което може да се датира приблизително от края на Втората световна война и едва 

от началото на 80-те години на ХХ век бива осъзнат като общ феномен в 

западната култура и теоретически осмислен като специфично явление във 

философията, естетиката и литературната критика.  

Постмодернизмът, като голямо философско течение, поставя пред 

изследователите цяла поредица от въпроси, а най-главният от тях е – съществува 

ли изобщо феномен на постмодернизма? Не е ли той поредната фикция, резултат 

на изкуствено теоретично построяване, което се таи по-скоро във въображението 

на някои западни теоретици, а всъщност да го няма в реалността. Тясно свързан с 

този е и един друг въпрос, който възниква веднага, в случай, че постмодернизмът 

изобщо го има – а по какво всъщност постмодернизмът се отличава от 

модернизма? И още – в какъв смисъл постмодернизмът е наистина „пост“: в чисто 

времеви смисъл или също така и в качествено отношение? Настина съществени и 

трудни за отговор въпроси, които изискват задълбочена рефлексия.               
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 Ясаман Фархангпур и Атефех Абдолсалами (Farhangpour and Abdolsalami, 

2019) отбелязват, че постмодернизмът няма твърде дълга история зад гърба си и 

следователно терминът не се използва от много продължителен период от време. 

Терминът постмодернизъм очевидно е употребен за първи път през 1930 г. на 

испански език от Федерико Анисе (Federico Anise). Постмодернизмът 

представлява представяне на един вид критика на ограниченията в модернизма. 

Сред проблемите, които постмодернизмът критикува, е акцентът на модернизма 

върху развитието, а в изкуствата – акцентът върху материала на контактните 

медии. Постмодернизмът, също така, атакува концепцията, че съществува 

единствена цялост на човечеството, която е споделена от всички човешки 

същества, чиято цялост е в състояние да даде (произведе) рационалност. 

Рационалността е културно-исторически продукт, а не някакъв вид благословия. 

Явленията на постмодернизма могат да се разглеждат и обсъждат в две позиции: 

или като философско отношение, което поставя под въпрос всички предварителни 

предположения за мъдрост у съвременните интелектуалци и разкрива 

интелектуалната криза с помощта на новооткрито съзнание, или просто като 

определен период от време, който обхваща нагласи и цели дискурси, които са в 

съгласие или несъгласие с тази нагласа.  

Философията на постмодернизма е резултат от отношението на 

първопроходците на тази школа и е свързана със сложна колекция от отражения, 

които се формират срещу философията на модернизма и неговите предходни 

предположения. От философска гледна точка, постмодернизмът представлява 

срив (крах) на концепцията за сигурност. Философският постмодернизъм до 

известна степен подлага на критика отношението, че човекът е способен да 

възприеме странността на обектите на Вселената по тяхната същност, като 

използва собствените си природни сили и по този начин постига истината. От 

гледна точка на последователите на постмодернизма, няма фундаментална 

реалност, на която нашето схващане и прозрение да разчита (да се уповава). 

Човекът е продукт на историята, обществото и рационалността, а не е естествено 

(спонтанно) явление, но хората не са наясно с това. Културата на постмодернизма 

разглежда света като колекции от виртуални форми: свят, пълен с цитати, които са 

категоризирани чрез различни механизми, като възстановяване, копиране, 

разпространение на метафори и образни факти, разбира се, никой от тях няма 

право да бъде изцяло оригинален или крайна истина.  

Абдулазим Елаати (Elaati, 2016) смята, че във философски смисъл 

постмодерната теория може да бъде разбрана, само ако като биват отчитани 

следните нейни основни елементи и фактори: 1. Глобализацията стеснява времето 

и пространството; 2. Фрагментация на социалния живот; 3. Хората са по-малко 

склонни да следват твърди идеологии; 4. В съвременния свят има по-голям 

плурализъм; 5. Не съществуват (вече) абсолютни авторитети; 6. Културата и 
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структурите (организациите) са раздробени и по-малко предсказуеми; 7. 

Традиционните стандарти и категории губят приложимост; 8. Значително влияние 

на информационните и комуникационните технологии, както и на онлайн средата 

като цяло; 9. Модерните времена загубиха просветeността – настъпва нещо като 

нов феодализъм; 10. Вече всичко е консуматорство; 11. Идентичността на човека 

се е преобразувала.  

 Постмодернизмът е широко културно течение в чиято орбита в края на ХХ 

век и началото на ХХI век попадат философията, естетиката, изкуството и науката. 

Постмодернисткият възглед носи печата на разочарованието от идеалите и 

ценностите на Ренесанса и Просвещението с тяхната вяра в прогреса, 

творчеството на разума и безграничността на човешките възможности. Общ 

елемент на различните национални варианти на постмодернизма е тяхното 

отъждествяване с епохата на „уморената“ и „ентропийната“ култура, наличието на 

есхатологични настроения, естетически мутации, дифузията на големите стилове, 

еклектичното смесване на художествените езици.              

Най-същественото философско отличие на постмодернизма е преходът от 

класическия антропоцентричен хуманизъм върху платформата на съвременния 

универсален хуманизъм, чието екологично измерение обхваща всичко живо – 

човечеството, природата, космоса, Вселената. В съчетание с отказа от 

европоцентризма и етноцентризма и пренасянето на интереса към проблематика 

специфична за Изтока, Полинезия и Океания, отчасти Африка и Южна Америка, 

такъв подход свидетелства за плодотворността на антийерархичните идеи на 

културния релативизъм, чиито идеи утвърждават многообразието, самобитността 

и еднаквата ценност на всички разклонения на творческия потенциал на 

човечеството (Философия, 2004).        

 Дмитри Силичев (2018) счита, че постмодернизмът представлява преди 

всичко култура на постиндустриалното, информационно общество. Заедно с това 

той излиза извън тези рамки и се проявява във всички сфери на обществения 

живот, включително икономиката, управлението и политиката. Постмодернизмът 

съществува и във философията, въпреки че се е проявил най-ярко в изкуството. 

Неговото начало е през 70-те години на ХХ век, а през 80-те години на миналия 

век се разпростира по целия свят и става нещо като интелектуална мода. Нашата 

съвременност е постмодерна, тъй като за нея е характерно разочарованието от 

разума и прогреса, както и неверието в по-доброто бъдеще. Дмитри Силичев 

отбелязва, че философията на постмодернизма се противопоставя преди всичко на 

Хегел, понеже вижда в него висшето равнище на рационализма и логоцентризма. 

В този смисъл постмодернизмът може да бъде определен като антихегелианство 

(Философия, 2018).       

 Може би най-известният представител на философията на постмодернизма е 

французинът Жак Дерида (1930 – 2004). Последният е твърде плодовит автор, 
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който оставя в наследство многобройни трудове, немалка част от които са на 

философска тематика (Derrida, 1990; Derrida, 1980). Той е приеман нееднозначно, 

като оценките за него са крайно противоречиви. За едни е най-значимият философ 

на ХХ век, за други е по-велик мислител дори от Имануел Кант, за трети е неясен, 

объркан и посредствен автор, който използва претенциозна, мъглява и надута 

реторика, но без никакъв философски пълнеж, четвърти го смятат за 

псевдофилософ, като се срещат и други мнения.  

 През месец ноември 2001 г. Жак Дерида пристига в София, където взема 

участие в международна научна конференция „Чудовищният дискурс – Балканите 

и Европа: деконструкция на политиката“. По време на престоя си в България 

Дерида е удостоен с почетната титла „Доктор хонорис кауза“ на Софийския 

университет „Св. Климент Охридски“. В аулата на най-авторитетния български 

университет философът произнася академична лекция на тема 

„Глобализация/Мондиализация: мир или война?“.   

Леонард Лаулор (Lawlor, 2019) пише, че Жак Дерида е основоположник на 

„деконструкцията“ – начин на критика не само на литературни и философски 

текстове, но и на политически институции. Въпреки че понякога Дерида изразява 

съжаление относно съдбата на думата „деконструкция“, то нейната популярност 

показва широкото влияние на неговата мисъл във философията, в литературната 

критика и теория, в изкуството и в частност в архитектурната теория, както и в 

политическата теория. Всъщност славата на Жак Дерида почти достига статута на 

медийна звезда, като стотици хора изпълват аудиториите, за да го чуят как говори, 

с филми и телевизионни програми, посветени нему, с безброй книги и статии, 

отредени на неговите идеи. Освен критика, деконструкцията на Дерида се състои 

и в опит да се осмисли разликата, която разделя само осъзнаващите се индивиди. 

Може би по-важното е обаче, че опитите за деконструкция целят да изразят 

справедливостта. Всъщност деконструкцията е безмилостна в този си стремеж, 

тъй като справедливостта, по Дерида, е невъзможна за постигане по начало. 

Философът действително не вярва, че справедливостта може да бъде реализирана 

по какъвто и да е начин.  
 

 
Жак Дерида. Източник: magnifisonz.com 
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 Необичаен е наистина фактът, че Жак Дерида непрекъснато променя 

смисъла на основния си философски термин (деконструкция), като му дава поне 

четири различни определения в своите публикации. Даже се остава с 

впечатлението, че Дерида напълно съзнателно не внася яснота относно същността 

на деконструкцията, като я покрива с воала на загадъчността и то по неясни (не 

артикулирани) причини. Автентичното значение на понятието „деконструкция“ е 

било известно само на Жак Дерида, но за съжаление той отнася тази своя тайна в 

гроба и ние навярно никога няма да я разберем. В крайна сметка можем да 

направим генералният извод, че истинската природа на деконструкцията остава 

енигма, като всеки я тълкува по свой собствен начин, доколкото това изобщо е 

възможно.   

Михаил Румянцев (2012) дефинира стопанското общество на 

постмодернизма като постикономика. Постикономиката, продължава същият 

автор, възниква в резултат от завършването на модернизацията – т.е. наблюдава се 

окончателна еманципация на икономиката от моралните ограничения. В своя 

краен вариант постикономиката се проявява като единен универсален тип 

стопанство (глобален пазар), което дава възможност да се реализират системни 

операции в световното икономическо пространство. Струва ни се, че Михаил 

Румянчев дава донякъде изопачена картина на т.нар. от него постикономика. Не 

сме съгласни и с твърдението, че се наблюдава окончателна еманципация на 

икономиката от моралните ограничения. Действително старият икономически 

морал в постмодерната епоха повече не съществува и е в руини, но на негово 

място възникна нов икономически морал, поради простата причина, че в сферата 

на икономиката винаги съществува някаква морална регулация. Не бива да се 

забравя също така, че моралът е релативна конструкция по начало (доброто за 

един, не е задължително да е добро за друг).                  

 В крайна сметка не можем да не стигнем до следния крайъгълен проблем – 

дали постмодернизмът е самата реалност, или е всъщност теоретизиране за същата 

тази реалност, която особено бързо и радикално се променя пред очите ни през 

последните декади. Постмодернизмът, въпреки някои обвинения срещу него, не 

отрича, а още по-малко иска да променя нещата в света, като е особен, 

специфичен поглед върху реалността и в тази връзка предлага съвсем различни 

методи и инструментариум за нейния анализ. В това именно се състои неговата 

своеобразна характеристика.           

 Към момента (началото на третото десетилетие на ХХI век) философският 

постмодернизъм, без да сме съвсем сигурни, вероятно се намира някъде по 

средата на своя жизнен цикъл. В него се наблюдават най-различни направления, 

течения, разклонения, школи и концепции, някои от основния поток, други – 

маргинални, трети – парадоксални, четвърти – трудно разбираеми, пети – някак си 

не от този свят, шести – дори с елементи на налудност. Какво ще бъде неговото 
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бъдеще – дори близко – не може точно да се прогнозира. Най-вероятно обаче 

постмодернизмът ще продължи непрекъснато да се трансформира, да завзема все 

по-големи територии, но и да се характеризира същевременно с все по-голяма 

непредсказуемост.   

 

Релации на постмодернизма със стопанската политика  

 

 Постмодернизмът все още не е оказал такова влияние върху стопанската 

политика, както позитивизма, рационализма и прагматизма, но неговото 

въздействие е осезателно и видимо се усилва, което е може би най-същественото 

за отбелязване. Много трудно е да се определи природата, насоката, интензитета и 

проявлението на това въздействие, но все пак общите контури в някаква степен 

могат да бъдат обрисувани и интерпретирани. Основната трудност идва от 

реалността на самия постмодернизъм – разнолик, парадоксален, изменчив, 

комплициран и донякъде мъгляв и загадъчен. Релациите на постмодернизма с 

теорията и практиката на стопанската политика не са толкова видими и ярки, 

както релациите на другите три основни философски методологии, като техните 

първи белези начеват да се забелязват преди около четири десетилетия, спрямо 

нашето съвремие.            

 Някъде в средата на 80-те години на ХХ век в публикациите на големите 

мислители касателно стопанското управление (стопанската политика), ситуирани 

в ареала на западната цивилизация, започват да се прокрадват песимистични 

мисли относно ситуацията свързана с бизнес мениджмънта и неговата нарастваща 

немощ да разрешава основните практически задачи пред които е изправен – да е 

мотор на икономическото развитие, да осъществява стопански растеж, да разкрива 

нови работни места, да реализира печалба (все още най-важна практическа задача) 

и в крайна сметка да служи на обществото (корпоративна социална отговорност).  

В началото на ХХI век песимизмът рязко се засилва, като единичните 

гласове се превръщат в многогласен хор на недоволните. Икономиката радикално 

се е променила, бизнесът не прилича на нищо познато отпреди, стопанската 

политика търпи радикални трансформации, а нова постмодернистка философия на 

стопанското управление все още не се е оформила отчетливо. Всичко това 

предизвиква очаквана реакция на униние и песимизъм, даже се забелязват 

отчетливи елементи на отчаяние. Появява се и агресивно и ожесточено 

критикарство (понякога злонамерено) на сложилото се статукво. Някои автори, 

най-често с ниска популярност и маргинални, дори започват да артикулират 

радикални и даже еретични възгледи вещаещи изобщо краят на бизнес 

мениджмънта или на това, което според тях, е останало от него. Матю Стюарт, 

например, е убеден, че мениджмънтът е фикция – нещо несъществуващо и даже 

изфабрикувано, казано направо – класическа лъжа. През 2009 г. той пише 
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обемиста книга с красноречивото заглавие „Митът за мениджмънта: 

Развенчаването на модерната бизнес философия“ (Stewart, 2009). Джил Лепоре от 

The New Yorker, пише за произведението, че е забавно и леко шокиращо. Алън 

Мъри (Murray, 2010), от своя страна, твърди, че пред очите ни мениджмънтът се 

сгромолясва и даже отива в небитието. Той същевременно предлага нови бизнес 

стратегии, които да подпомогнат мениджърите в преследването на собствените им 

цели разположени в полето на стопанската политика.     

Стопанското управление, разбира се, не е на смъртното си ложе и със 

сигурност ще избегне леталния изход (това се отнася, естествено, и за стопанската 

политика). В това няма никакво съмнение. Стопанско управление е имало 2000 

години преди Христа, по времето на Христа, има и днес – малко над 2000 години 

след Христа, ще има със сигурност и след 2000 години в бъдещето. Както 

правилно отбелязва хърватският изследовател Марин Бубле (Buble, 2013) 

управлението не е приключило, както според Франсис Фукуяма (1993) настъпи 

краят на историята и вероятно никога няма да приключи. Очевидно е обаче, че то 

трябва да се промени и нагоди спрямо нечуваните и невиждани предизвикателства 

с които се сблъсква и ще се сблъска през ХХI век, а и по-нататък. Промените ще 

бъдат ориентирани към модернизиране на стопанското управление за да се 

установят редица нови принципи, които вече могат да бъдат намерени в някои от 

днешните бизнеси. Повече е невъзможно е да се изградят ключовите 

организационни възможности на утрешния ден върху принципите на управление 

от началото на индустриалната ера и последвалата индустриална  революция. Ето 

защо е от съществено значение да бъдат преразгледани годините на управленска 

ортодоксия, доминирала в миналия век, от една страна, и, от друга страна, да се 

анализират и интерпретират практиките на съвременния най-развит бизнес. 

 Вероятно най-значимата релация между философската методология на 

постмодернизма и стопанската политика (и като важна интегративна част на 

стопанската политика и стопанското управление) може да бъде забелязана в 

тяхното пресечно пространството, където се разполага огромният, тежък и 

смайващ корпус на науката за сложното (complexity science). Последната има 

претенции да бъде мета науката на XXI век. Науката за сложното не е единична 

теория, а свод от различни теории, концепции, модели и идеи, където се разполага 

конгломерат от стотици научни разклонения, някои от които сякаш извадени от 

арсенала на научната фантастика. Визираната наука обхваща както природни, така 

и обществени и хуманитарни науки и може да бъде окачествена като мета 

наративен синтез от понякога еклектичен тип. Науката за сложното използва 

новосъздадени теории за да потърси отговори на стари проблеми от свежа и 

нерядко необичайна гледна точка, като използва мощни изчисления и големи 

масиви от данни (Big Data), но не пренебрегва и центрирания спрямо човека 

подход. Към просторната зона на науката за сложното правят опит за кооптиране 
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и многобройни течения, които могат да бъдат характеризирани като псевдо-, 

фалшифицирана- и лъже наука. Най-общо казано науката за сложното има като 

основен предмет на изследване сложните (комплексните) системи. Типични 

сложни (комплексни) системи са, например, човешкия мозък, климата, Интернет, 

политиката, управлението и икономиката.   

Драголюб Шарович и Иван Цанов (Šarović and Tsanov, 2021) са на мнение, 

че науката за сложното се занимава с тези аспекти на обществото и организацията 

(включително стопанската политика), които са били пренебрегвани или даже 

напълно игнорирани от традиционния научен подход, построени върху основите 

на идеите на Исак Нютон (1642 – 1727). Почти всички съществуващи концепции и 

модели в управлението и икономиката са изградени въз основа на Нютонианската 

парадигма, която се олицетворява от машината (като метафора). Машините могат 

да бъдат обяснени относително лесно, като бъдат разложени на техните съставни 

дялове, т.е. това е редукционистичен подход. В тази връзка всичко става 

разбираемо и предсказуемо. Нужно е да се познават само няколко общи правила за 

да се схване как ще функционира цялата машина и всичките нейни части. 

Нютонианската парадигма, безусловно, има огромни заслуги за великите открития 

и прогреса на науката в предходните векове. Ясно е, обаче, че в нашето съвремие 

Нютонианската парадигма не може да бъде повече основен обяснителен модел, 

като тя трябва да бъде сменена с друга парадигма. Това е така, понеже хората не 

са машини и няма как да бъдат описвани, анализирани и интерпретирани като 

машинни елементи. Тук на сцената се появява самоорганизацията при която 

нещата зависят от контекста, а не само от отделните елементи на дадена конкретна 

цялост. Това, безусловно, е холистичен подход.             

Според Браян Артър (Arthur, 2015) науката за сложното осигурява 

методологичната рамка на икономиката на сложното. Последната се основава на 

предположението, че икономиката не е непременно в равновесие: икономическите 

агенти (фирми, потребители, инвеститори) непрекъснато променят своите 

действия и стратегии в отговор на резултата, който те създават взаимно. 

Следователно икономиката на сложното разглежда икономиката като намираща се 

вечно в движение – непрекъснато „изчислявайки“ самата себе си и непрекъснато 

конструирайки се наново. Докато равновесната икономика (equilibrium economics) 

подчертава реда, подредеността, удържането и застоя, то икономиката на 

сложното (complexity economics) подчертава условността, неопределеността, 

усещането и откритостта към промени (Виж Фигура 5). Равновесната икономика и 

икономиката на сложното са коренно различни, като те сякаш обитават два 

различни свята.    
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Фигура 5. Два вида икономики 

Източник: Авторът  

 

Браян Артър е убеден, че икономиката на сложното не представлява просто 

разширение на стандартната (класическата) икономика, нито се състои в добавяне 

на поведението на агентите, към стандартните модели. Тя е различен начин на 

възприемане на икономиката. Този начин дава съвсем друг поглед, където 

действията и стратегиите непрекъснато се развиват, където времето става важно, 

където структурите постоянно се формират и преобразуват, където се появяват 

феномени, които са невидими за стандартния равновесен анализ, и където 

средният слой между микро и макро също става важен. Този нов поглед ни 

разкрива свят, който е по-близък до политическата икономия, отколкото до 

неокласическата теория (ортодоксален икономикс), свят, който е органичен, 

развиващ се и историчен.    

 Много важно място в (по)укрепналия и разгръщащ се организъм на науката 

за сложното заема синергетиката. Тя е холистична наука от която разнородни и 

пъстри кохорти от изследователи в ареала на стопанската политика и стопанското 

управление черпят идеи, модели и вдъхновение, като тя им служи и като 

философски и методологичен ориентир. Създателят на синергетиката Херман 

Хакен (р. 1927) пише, че тя е междудисциплинна наука за колективните статични 

и динамични явления и процеси в затворените и отворените многокомпонентни 

системи с кооперативно взаимодействие между елементите на системата (Haken, 

1977).   
 

 
Херман Хакен. Източник: leopoldina.org 
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 Няма общоприето и единно синергетично виждане относно какво 

представлява (какво трябва да представлява) теорията на стопанското управление 

интерпретирано в рамките на стопанската политика, а и такова консолидирано 

виждане вероятно никога няма да бъде конструирано.  

Все пак една значителна част от синергетиците се придържат, с някои 

различни нюанси, към следните фундаментални принципи (основополагащи 

начала): 1. Стопанското управление е безкраен и безспирен преход между хаос и 

ред, който преход има синергетична природа; 2. Хаосът не може да бъде отстранен 

от стопанското управление по никакъв начин и присъства в него под най-различни 

форми, както в снет, а така също и в явен вид. Хаосът е първичното начало, а 

редът – вторичен; 3. Хаосът, сам по себе си, не е нещо негативно, той освен 

разрушителна притежава и градивна сила, която може и трябва да бъде използвана 

за целите на стопанското управление;  4. Хаосът и редът са равнопоставени и нито 

хаосът, нито редът имат примат (превъзходство), като и двата феномена трябва да 

присъстват в сферата на стопанското управление; 5. За да се управлява (т.е. да се 

вземат управленски решения) е необходимо да се познават, регулират и 

контролират безкрайните преходи между хаоса и реда, доколкото това е 

възможно; 6. Създаването и развитието на нов ред в обсега на стопанското 

управление има естествен и спонтанен характер, като то не е предизвикано от 

намесата на някаква външна сила; 7. Самоорганизацията, а не организацията, е 

най-резултативният начин за управление на коя и да е стопанска система; 8. 

Синергетичното стопанско управление е ориентирано (трябва да бъде 

ориентирано) спрямо законите на еволюция и самоорганизация на стопанската 

структура;  9. Малкото, но точно и резонансно насочено управленско въздействие 

може да се окаже много ефективно. Слабото въздействие е в състояние да 

постигне голям резултат, при положение, че е топологично правилно насочено; 10. 

В обекта на управление винаги съществува нещо, което не може да бъде 

управлявано (няма никаква възможност да бъде управлявано) и това не може да се 

избегне по никакъв начин; 11. Субектът на управление не е всесилен, а с 

ограничени възможности. Той може да постигне целите си само ако се съобразява 

с еволюцията на развитие и вътрешно присъщи свойства на обекта на управление; 

12. Най-вероятно в бъдещето стопанското управление и стопанската политика  ще 

бъдат доминирани от софтуерни агенти (изкуствен интелект). Съществува реална 

опасност човешките същества да се превърнат в придатък на изкуствения интелект 

и дори да бъдат унищожени от него (песимистичен сценарий). По-вероятен (или 

ни се иска да бъде) е оптимистичният сценарий, при който хора и машини си 

взаимодействат и се допълват по един или друг начин.       

Първопроходецът на приложението на теорията на хаоса и на науката за 

сложното в практиката на стопанското управление е Ди Уорд Хок (р. 1929). Той 

основава през 1970 г. VISA International – частна компания за кредитни карти. 
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През 2022 г. системата на VISA действа в повече от 200 страни в света, като 

обединява милиони потребители и хиляди финансови организации. Хок насочва и 

управлява VISA International като първата хаордична организация (chaordic 

organization) в световно измерение. Ди Уорд Хок дава следната дефиниция на 

„chaord-а“: „Под хаорд аз разбирам всеки самоорганизиран, приспособим, 

нелинеен, комплексен организъм или общност, независимо дали е физичен, 

биологичен или социален, поведението на когото хармонично съчетава както реда, 

така и хаоса. Накратко казано хаордът е всеки хаотично-подреден комплекс“ 

(Hock, 1996, p. 3). Дали всъщност Ди Уорд Хок не е новият Хенри Форд в епохата 

на дигиталната ера? След 30-40 години това вероятно ще стане напълно ясно.   

Димитър Йорданов Димитров (1926 – 2013) поставя съвсем ново начало 

(само теоретично начало, без последващо систематично развитие) на стопанското 

управление в България и по този начин в някаква степен и на българската 

стопанска политика, като лансира синергетичното стопанско управление.  
 

 
Димитър Й. Димитров. Източник: Цанов, 2019 

 

Този автор дава някои принципно нови управленски постановки, част от 

които сравними с най-добрите европейски образци – за управлението разбирано 

като непрекъснат преход между хаоса и реда, за управлението в т.нар. точка на 

бифуркация (раздвояване) и за конфликтологичното управление. Той е 

първопроходецът на схващането у нас, че класическите управленски парадигми 

вече не функционират ефективно поради множество обективни и субективни 

причини и трябва да се търси съвсем нова, принципно различна управленска 

парадигма, която той открива в синергетиката (теория на самоорганизацията). В 

заника на живота си Димитър Й. Димитров (Димитров, 2010) се превръща и във 

визионер на управлението – нещо изключително рядко срещано в България.  

 Убедени сме, че за в бъдеще философската методология на постмодернизма 

ще засилва и разширява своето въздействие върху теорията и практиката на 

стопанското управление и стопанската политика. Основните негови проекции 

вероятно ще се реализират чрез науката за сложното и синергетиката, но е 

възможно това да стане и през други научни канали. Не е изключен обаче и съвсем 

друг път на развитие. Бъдещето е открито и отворено. В сферата на стопанското 
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управление и стопанската политика наистина е възможно да се случи почти 

всичко и това (като че ли) не е поредната илюзия.   

 

2.2. Макро управленски подход за изследване на българската стопанска 

политика  

 

 Убедени сме, че в контекста на управлението (а в някои измерения и 

изобщо) най-подходящият подход за изследване на българската стопанска 

политика е макро управленският подход. Това е така понеже обект на 

изследването е съвкупната (общата) стопанска политика, а не раздробената на 

стотици хиляди части и фрагменти българска стопанска действителност, която от 

своя страна е обект на проучване от микро управленския подход. Макро 

управленският подход е много труден за реализиране и затова почти никой не 

иска да се захваща с него. Няма и пълна научна яснота какво точно представлява, 

а и е малко вероятно скоро такава яснота да стане реалност. Не подлежи на 

съмнение обаче, че макро управленският подход съществува, като той не е 

фикция. Както съществува, например, макро икономически подход, така 

съществува и макро управленски подход и към тази обективна даденост никой не 

бива да демонстрира мнителност. В тази връзка това, което най-вече можем да 

направим е да представим собствената си гледна точка, която впоследствие би 

могла да бъде подкрепена, усъвършенствана или опровергана от други 

изследователи, ако те преценят да се занимават с тази проблематика.            

 Макро управленският подход в обсега на изследването на българската 

стопанска политика ще бъде описан, анализиран и интерпретиран през призмата 

на три главни аспекта. Първо, разглеждаме неговата същност – какво точно 

представлява той и какви са неговите основни характеристики и елементи. Второ, 

анализираме особеностите на макро управленския подход при изследването на 

българската стопанска политика. Трето, представяме изследователи работили в 

сферата на макро управленския подход касателно българската стопанска 

политика.     

    

2.2.1. Същност на макро управленския подход за изследване на стопанската 

политика  

 

Не съществува универсален макро управленски подход, още повече такъв за 

изследване на стопанската политика. В обсега на макро управленския подход в 

световен мащаб са оформени и се противопоставят голям брой теории, концепции 

и модели (понякога несъвместими), циркулират хиляди идеи от всякакъв тип и 

характер, издават се камари от списания (на стотици езици), предлагат се огромен 

брой бакалавърски, магистърски и докторски програми, както и необозримо 
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количество практически курсове за квалификация, преквалификация и 

специализация, в това доходоносно приложно поле армии от консултанти 

оферират своите услуги (някои консултанти предлагат даже чудеса, а други са 

откровени шарлатани), а специалистите-практици, които непосредствено 

(катадневно) се занимават с макро мениджмънт са десетки милиони. Цялото това 

многообразие е наистина изумително и демонстрира нагледно извънмерното 

значение на този феномен (макро управление). От изследователска гледна точка 

обаче това е твърде смущаващо, тъй като не може да се каже категорично какво 

всъщност представлява макро управлението и кои точно са неговите 

характеристики. В случая, поред нас, са възможни три основни подхода. Първият 

подход е представяне и следване на т.нар. мейнстрийм виждания – т.е. основните 

и все пак преобладаващите (действително има такива). Вторият подход е всеки 

изследовател да прецени по свое усмотрение какво включва макро управлението и 

да следва собствения си изследователски план и логика на проучване. Третият 

подход е комбинация между първите два подхода, като за нашите цели ще 

използваме именно този подход. Донякъде условно наричаме третият подход – 

хибриден.  

Най-общо може да се каже, че макро управленският подход за изследване на 

стопанската политика обема в себе си голям брой елементи, които могат да бъдат 

наречени и дескриптори. Почти невъзможно е да се заяви и аргументира 

неопровержимо колко точно на брой са тези елементи, но вероятно те са между 50 

и 100, като става дума за основните, иначе броят им е още по-голям. Не 

възнамеряваме да ги изброяваме изчерпателно защото неминуемо някъде ще 

сбъркаме. Поради това смятаме да подходим по следния начин – ще опишем, 

анализираме и интерпретираме само някои от най-съществените елементи 

(дескриптори), като точният им брой е седем. 

Първи елемент – стратегическа управленска визия. Стратегическата 

управленска визия е изключително важен управленски практически конструкт, а 

така също и чудесен инструмент на макро управленския подход за описание и 

анализ. Ние тълкуваме стратегическата управленска визия консервативно – т.е. 

това е най-общото виждане на субекта на управление за пътя в стопанската сфера, 

който предстои да бъде поет. Пример за стратегическа управленска визия е, 

например, следният казус от българската история: какво въоръжение да се закупи 

за нуждите на българската войска и с какви кредити (от чии държави да са 

кредитите) за постигане на целите на националното обединение преди двете 

балкански войни и Първата световна война. На пръв поглед визираният казус има 

икономически и/или политически характер, но всъщност тъй е от управленско 

естество и влиза в обхвата именно на стратегическата управленска визия. 

Последната, в конкретния случай, в известна степен предопределя и вземането на 

страна от българската държава (към коя военна коалиция да се присъедини) и 
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даже в крайна сметка детерминира възможността за финална българска победа 

или финално българско поражение.  

Непременно трябва да се отбележи, че стратегическата управленска визия и 

стратегическото управление са съвсем различни понятия. Също така, 

стратегическата управленска визия спада към арсенала на макро управленския 

подход, докато стратегическото управление се отнася към инструментариума на 

микро управленския подход. Стратегическата управленска визия се занимава с 

въпроси имащи отдалечен исторически хоризонт (понякога над 50 години, дори 

100 години), докато времевият хоризонт на стратегическото управление най-често 

е до десет години и много рядко надвишава същото това десетилетие.      

Втори елемент – стратегически управленски решения. Стопанската 

политика изцяло се детерминира от стратегическите управленски решения и 

много резултативно може да бъде изучавана посредством тях. Нещо повече, може 

уверено да се твърди, че почти има знак на равенство между стратегическите 

управленски решения и стопанската политика, но все пак тези два феномена не са 

едно и също нещо, каквито мнения понякога се изказват. Не е пресилено да се 

каже, че стратегическото управленско решение е cor cordium (сърцевина на 

сърцевината) на всяко едно управление и на всяка една стопанска политика, така 

както, например, проблемът за истината обхваща същината на теорията на 

познанието (Цанов, 2018). Именно поради това, а и заради многобройни други 

фактори, интересът към стратегическото управленско решение (изобщо към 

решението) в началото на ХХІ век не само, че не намалява, а и непрекъснато се 

усилва и разширява. Както изследователят, а така също и преподавателят, 

собственикът, мениджърът, служителят и т.нар. „обикновен човек“ не могат да 

устоят на непрекъснато глождещото ги любопитство в търсенето на отговорите на 

два основни въпроси свързани със стратегическото управленско решение, а 

именно: първо, какво представлява то и, второ, как (да) се взема, че да бъде 

успешно, да носи печалба и да постига управленските цели.  

Стратегическите управленски решения са призвани да развързват (доколко 

успяват е друг въпрос) всеки един Гордиев възел на всяка една стопанска 

политика и на всяка една бизнес организация. Според легендата през 333 пр.Хр. 

Александър Велики (356 пр.Хр. –  323 пр.Хр.) след като се изправил пред т.нар. 

Гордиев възел (изключително сложен за развързване възел, реално съществуващ, 

който на практика не може да бъде развързан) без да се двоуми извадил меча си и 

го съсякъл. Това решение на най-забележителният пълководец на Античността, а 

може би и изобщо, се интерпретира по различни начини, но най-често се свързва с 

оригиналността, смелостта, енергичността и бързината. Точно такива трябва да 

бъдат и умелите стратегически управленски решения в сферата на стопанската 

политика.  
 



119 

 

 
Александър Велики. Източник: wikipedia.org 

 

 Стратегическите управленски решения в обсега на макро управленския 

подход са много трудни за проучване. Това се обуславя от множество 

обстоятелства, но като че ли най-важните са две.  

От една страна, този вид решения биват описвани математически. Това ще 

рече, че  вземащият решения трябва да направи избор между различни действия (a 

∈ A); светът може да бъде в един от многото състояния (x ∈ X), като всяко от тези 

състояния има вероятност на възникване, което може да зависи от избраното 

действие (P[x|a]). И накрая, вземащият решения избира алтернатива между 

възнаграждението или полезността, в зависимост от състоянието на света и 

взетото решение (U (x,a)). Целта на теорията на решенията (включително 

стратегическите) е да се избере действието, което максимизира очакваната 

полезност (т.е. maxa E [ U ( x,a )| a ]) (Encyclopedia of Management theory, 2013, p. 

775).  

От друга страна, тези вид решения се тълкуват психологически. 

Психологическата интерпретация на стратегическите решения има дълга 

традиция, но ние няма да се спираме на нея, тъй като за целта трябва да напишем 

още едно монографично изследване и то с голям обем. Най-общо може да се каже, 

че психологическата школа в изследването на стратегическите решения се 

придържа към разбирането, че решаващата роля в случая трябва да бъде отредена 

на лицето вземащо стратегическото решение, като последното взема този тип 

решения както рационално, но така също ирационално и интуитивно, в най-

различни комбинации по между им.  

Както математическото, а така също и психологическото направление при 

описанието и анализа на стратегическите управленски решения имат предимства и 

недостатъци, като в зависимост от конкретното проучване всеки един 

изследовател трябва да се съобразява с тях. В крайна сметка двете направления не 

са несъвместими, а всъщност те се допълват едно с друго.            

Трети елемент – стратегическа гъвкавост. Стопанската политика силно се 

влияе от стратегическата гъвкавост. Последната може да се определи като 

способност на стопанската политика за идентифициране на големи промени във 

външната среда и възможността бързо да се отделят ресурси от всякакъв характер 

за нови дейности и начинания в отговор на същите тези промени. Стратегическата 
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гъвкавост има връзка с фундаменталната дилема, пред която са изправени 

вземащите решения в разглежданата сфера – запазване на статуквото или промяна. 

Разбирането на тази дилема и начинът за справяне с нея (т.е. стратегическата 

гъвкавост) е критична (може да се окаже критична) за стопанската политика.    

Стратегическата гъвкавост в обсега на стопанската политика се състои от 

три ключови компонента (Виж Фигура 6): 1. Внимание – т.е. реакция на 

информацията, която показва промяна на външната среда; 2. Оценка – т.е. 

обективна преценка на значението на информацията; 3. Действие – т.е. 

своевременно предприемане на действия, които съответстват на оценката на 

информацията и създаване на организация, която да избегне както твърде 

прибързаното, а така също и прекалено забавеното действие (Encyclopedia of 

Management theory, 2013, p. 782).      
 

 
 

Фигура 6. Три ключови компонента на стратегическата гъвкавост  

Източник: Авторът 

 

Четвърти елемент – стратегическо предприемачество. Стратегическото 

предприемачество е важна част на стопанската политика вплетено в нейния 

основен контур. Стратегическото предприемачество има за своя основа 

концепцията за предприемаческия мениджмънт. За последния Костадин Коларов 

пише следното: „…идеята за предприемаческия мениджмънт като вид управление, 

противопоставяно на традиционния, наричан още административен или 

консервативен мениджмънт, се базира върху практическото поведение на 

предприемачите, водещо както до създаването на нови предприятия, така и, в част 

от случаите, до забележим растеж и развитие на съществуващите предприятия. В 

този аспект се извеждат и препоръки за усъвършенстване на традиционния 

мениджмънт, когато едно предприятие е в ситуация, изискваща въвеждането на 

нови продукти, излизането на нови пазари или преминаване към ново 

технологично равнище, за да запази, и при възможност, да осъществи нов растеж 

(предприемаческо събитие). Подобно разбиране без съмнение притежава известна 

идеалистичност, която би довела до заблудата, че всеки предприемач, постигнал 

успехи в създаването на предприятие притежава управленски умения, адекватни 

Три  

компонента  

1. 

Внимание  

2.  

Оценка  

3.   

Действие  
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за един растеж и високопродуктивна зрялост на предприятието. С други думи, не 

може да се отдаде категорично предимство на предприемаческия мениджмънт 

пред традиционния, или пък традиционният мениджмънт да се възприема като 

ограничаващ фактор на предприемаческата дейност. По-скоро, в практически 

план, е необходимо да бъде изследвана ситуацията, в която едно предприятие се 

намира и в зависимост от нея да се конфигурира адекватният управленски подход“ 

(Коларов, 2020, стр. 37-38). 
 

 
Илън Мъск – световноизвестен стратегически предприемач. Източник: capital.bg 

 

Стратегическото предприемачество, в светлината на стопанската политика, 

трябва да се схваща в два главни аспекта.  

Първият аспект е свързан със самите предприемачи – т.е. това са лица, които 

вземат като правило рискови стратегически решения за предприемане на бизнес 

дейности носещи печалби и работят за собствена сметка. Стратегическите 

предприемачи са особено важни икономически агенти на полето на стопанската 

политика, тъй като те са в състояние да изведат стопанството на дадена страна 

(включително България) на съвсем нови хоризонти. Освен, че създават значителна 

добавена стойност (измерима статистически и иконометрично) стратегическите 

предприемачи са и своеобразни визионери, които „дърпат“ неудържимо напред 

съвкупното обществено развитие (предприемачите са стопански авангард). Имено 

затова те са особено значими за просперитета на всяка една стопанската политика.  

Вторият аспект на стратегическото предприемачество е по отношение на 

държавата и по-специално на създаваните от нея условия за формирането, 

развитието и усъвършенстването на същото това предприемачество. Нещо много 

важно – ролята на стратегически предприемач може да бъде изпълнявана не само 

от конкретно физическо лице или търговско дружество, но и от самата държава. В 

заключение да кажем, че стратегическото предприемачество е ключов фактор за 

благосъстоянието на всяко едно национално стопанство и неговия цъфтеж, а не е 

пресилено да се каже и за глобалното стопанство. Без съмнение, също така, то 

може да бъде използвано като изследователски инструмент на макро управленския 

подход.             
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 Пети елемент – организационен модел на управление. Организационният 

модел на управление най-лесно може да бъде демонстриран и анализиран 

посредством йерархичността (строго определен ред на подчиненост). 

Йерархичността, по начало, е фундаментален управленски маркер. Щом е така, то 

тя няма как да не може да се използва и като средство на макро управленския 

подход. Йерархичността в стопанското управление (и най-вече в стопанската 

организация) е изследвана подробно, задълбочено и изчерпателно, докато в 

стопанската политика нещата не стоят по точно този начин. Това ще рече, че 

големи бели полета в това проблемно поле все пак не съществуват. Даже, много 

рядко срещано за управлението и стопанската политика, по въпроса за 

йерархичността съществува относително научно единомислие.    

Основните организационни модели, които съществуват (могат да 

съществуват) в сферата на стопанската политика, са единадесет: 1. Линеен модел; 

2. Функционален модел; 3. Линейно-функционален модел; 4. Линейно-щабен 

модел; 5. Дивизионен модел; 6. Матричен модел; 7. Проектен модел; 8. Мрежови 

модел; 9. Модел на самоуправление; 10. Еклектичен модел; 11. Хаотичен модел. В 

Таблица 3 представяме главните характеристики на организационните модели на 

управление, които съществуват в сферата на стопанската политика. Както е видно 

от тази таблица, всеки един модел се отличава с основен принцип, основно 

предимство и основен недостатък, които са синтетично описани.    

 Организационната структура (модел) на управление определя връзките и 

отношенията, които съществуват между отделните управленски нива в сферата на 

стопанската политика (т.е. йерархията), като именно затова тя е от първостепенно 

значение. В практиката на стопанската политика (включително българската) почти 

не може да се наблюдава „чист“ организационен модел, като най-често се срещат 

различни комбинации между приведените единадесет модели. Стопанската 

политика, посредством своите представители и протагонисти, винаги приема 

някакъв вид организационна структура на управление на стопанството, като това 

се детерминира от множество разнородни фактори, понякога напълно случайни.   

 Важно е да се изтъкне, че съществува разлика между организационния 

модел на управление на стопанската политика и структурата на организация на 

самото управление на същата тази политика. Конкретно за Народна република 

България (1946 – 1990) това може да се интерпретира по следния начин: 

Организационният модел на управление на българската стопанска политика може 

да е, например, функционален, докато структурата на организация на управление 

на Министерския съвет на Народна република България е, да кажем, линеен.    

 Шести елемент – дихотомия: конкуренция и кооперация. Конкуренцията 

(съперничеството) и кооперацията (сътрудничеството) са двете страни на един 
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много важен елемент на стопанската политика, който същевременно може да бъде 

приложен и като средство на макро управленския подход.  
 

Таблица 3. Главни характеристики на организационните модели на управление,  

които съществуват в сферата на стопанската политика 

Източник: Авторът 

 
Модел Основен  

принцип 

Основно  

предимство 

Основен 

недостатък  

1. Линеен Централизация на управлението  Опростен модел, лесен за 

въвеждане и контрол  

Липса на специализация 

2. Функционален  Разпределение на управлението по 

функции (дейности) 

Всеки се занимава с това, 

което разбира и може най-

добре да прави    

Влошена комуникация и 

координация между 

отделните звена   

3. Линейно-

функционален 

Има както линейно (централизирано) 

управление, а така също и 

функционално управление (по 

дейности) 

Добро приспособяване 

спрямо средата вследствие на 

управлението по функции 

(дейности)  

Възникващи проблеми 

касателно 

междуфункционалната 

координация и контрол  

4. Линейно- 

щабен  

Подобен на линейния модел, но тук 

участват и щабове от специалисти 

Решенията са подобрени, 

поради участието на 

специалисти 

Конфликти между 

централизираното  

управление и специалистите   

5. Дивизионен   Децентрализация на управлението, но 

със запазване на обща координация и 

контрол  

Децентрализирано вземане на 

решения 

Дублиране на управленски 

функции, затруднена 

координация и влошен 

контрол    

6. Матричен Двойна подчиненост – на 

непосредственото ръководство 

(функционално управление) и на 

проектното ръководство (целево 

управление)  

Позволява гъвкаво 

управление, като отделните 

структурни звена притежават 

относителна автономност  

Конфликти между 

функционалното управление 

и проектното (целево) 

управление  

7. Проектен  Формиране на специално 

подразделение, което временно работи 

на проектен принцип   

Възможност за създаване на 

високо ефективни екипи със 

съответна специализация  

Лоша координация между 

различните подразделения  

8. Мрежови Традиционната управленска йерархия е 

заменена с „плоски“ структури – т.е. 

пряко сътрудничество между 

автономни индивиди и липса на 

класическа бюрокрация    

Изключително гъвкава, 

адаптивна и автономна 

управленска структура  

Опасност от разпад на 

управленските отношения и 

лоялността по оста „общо 

цяло – отделни мрежови 

части“  

9. Модел на 

самоуправление 

Пълно самоуправление – т.е. няма 

висшестояща (централизирана) 

управленска структура. Частично 

самоуправление – т.е. съществува 

някакъв обект в хлабава подчиненост 

спрямо друга йерархична структура на 

управление.     

Наличие на самоуправляващи 

се автономни екипи, които 

вземат самостоятелни 

решения, висока мотивация 

на въвлечените     

Самоуправлението може да 

вземе превес над 

управлението и като 

следствие общите  

стратегически цели да не се 

реализират  

10. Еклектичен  Събира елементи от всички 

организационни модели на управление 

в различни съотношения  

Позволява голяма свобода на 

управление и лесна промяна 

на стратегическите цели 

Използването на модела 

прави управлението много 

трудно и непредсказуемо   

11. Хаотичен Йерархиите и управленските 

отношения непрекъснато се разпадат, 

като същите възникват на случаен 

принцип   

Спонтанно формиране на 

нови управленски структури 

и отношения   

Риск от тотално прекъсване 

на управленските отношения 

и връзки и крах на 

целокупното управление   
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Разглеждайки тази дихотомия нека да видим какво мисли за нея Светослав 

Димков: „Следвайки учебните програми, повече от двадесет години преподавам 

традиционен стратегически мениджмънт от позициите на Майкъл Портър (Porter, 

1980, 1985), че превъзхождащата стойност се създава на база на конкуриране. За 

индустриалното общество, или за т.нар. „Стара икономика“, това безспорно е така, 

но в условията на набиращата скорост т.нар. „Нова икономика“ само с 

конкуриране постигането на конкурентоспособност става невъзможно. Самият 

Майкъл Портър (Porter, 1990) осъзнава това, затова издига идеята за 

индустриалните клъстери. 

С течение на годините, с все по-ниска убеденост преподавах традиционните 

позиции на стратегическия мениджмънт, защото публикациите в научната 

литература даваха все по-убедителни доказателства за силата на сътрудничество 

при постигане на конкурентоспособност. Повратен момент бе мой спор с един от 

бащите на т.нар. „Масова къстамизация“ – проф. Франк Пилер от Техническия 

университет в Аахен. Съвсем спокойно човекът ме обори и разгроми с доводи за 

силата на сътрудничеството с конкуренти (или coopetition = cooperation + 

competition). За удобство, в книгата аз също ще използвам такава производна дума 

– „Кооконкуриране“ = коопериране + конкуриране“ (Димков, 2017, стр. 7). 

 Става пределно ясно, че Светослав Димков е застъпник на гледището, че в 

съвременното стопанство (Новата икономика) конкуренцията и кооперацията 

трябва да вървят ръка за ръка. В това проблемно изследователско поле иначе 

битуват различни мнения. Едни специалисти са убедени, че в стопанската сфера 

конкуренцията остава водеща, други защитават тезата на Светослав Димков, а има 

и единици, които изказват екзотичните засега твърдения, че именно на 

кооперацията принадлежи бъдещето.  

Нашият възглед е традиционен (класически) – убедени сме, че в обсега на 

стопанството конкуренцията няма алтернатива и именно тя е системно 

образуващата, докато сътрудничеството, макар и важно, е нещо като придатък 

(добавък). Това е така, понеже конкуренцията е еманация на самия капитализъм – 

т.е. представя цялото многообразие и истинската същност на последния. В случай, 

че конкуренцията по някакъв начин изчезне, то и капитализмът повече няма да го 

има. Не сме чули обаче това да се е случило. Капитализмът е конкуренция, той не 

е кооперация (в сферата на стопанството). Капитализмът не е на своя смъртен 

одър, макар мнозина прочути мислители отдавна да го пророкуваха, като той се 

оказа удивително жизнен и непрекъснато се модифицира. Щом капитализмът не е 

починал и конкуренцията е жива, а тя е неговата най-любима дъщеря 

(метафорично казано). Именно икономическото съперничество, също така, движи 

стопанството напред и добавя значителна стойност. Напротив – сътрудничеството, 

особено ако започне да преобладава, стагнира стопанството и начева да генерира 

повече разходи, отколкото приходи. Премахването на конкуренцията (тя може да 
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бъде отстранена както насилствено, така и демократично) е дори против 

човешката природа – от зората на човечеството хората си съперничат за блага и 

ресурси (с мирни и военни средства) и няма никакви индикации това да се е 

променило, дори в сферата на стопанството конкуренцията в наши дни е заменена 

с хиперконкуренция (D'Aveni, 1994).                       

Седми елемент – иновативно управление. Много важен елемент на макро 

управленския подход, според нас, е иновативното управление на стопанската 

политика. Това е така понеже стопанската история доказва, че единствено 

иновационното развитие на дадено стопанство осигурява процъфтяването и 

просперитета на съответната държава. Без иновации не може да се натрупат 

стопански богатства и да се осигури постъпателно икономическо развитие, като от 

това правило няма нито едно изключение. Не е преувеличено да се каже, че в 

сферата на иновативното управление (на иновациите изобщо) има натрупани 

огромни купчини от специализирана литература. И при иновациите, както и при 

управлението, почти всеки който пише на тази тематика непоколебимо вярва, че 

държи маршалския жезъл на академичната истина в раницата си. Всъщност 

реалността е съвсем друга, като в това проблемно поле са налични скромен брой 

действително стойностни публикации.  

Според Росица Чобанова „едно от малкото твърдения, подкрепяни от 

представителите на всички школи в икономическата мисъл e, че за дългосрочното 

развитие и растеж са необходими научни изследвания и иновации. Затова и 

проблемът за научната и иновационна политика от гледна точка на теорията и 

обявяваните политики е централен за икономическото развитие. Той придобива 

още по-голяма актуалност и значение в условията на ускорена промяна на 

използваните технологии.  

…Приложението на сегашната парадигма на наблюдение и формиране на 

препоръки за политики за развитие показва негативни резултати. Страната 

(България – бел. моя ИЦ) трайно заема последни места по представяне в областта 

на изследванията и иновациите. Свидетели сме на несъответствие между 

поставяните цели и реалните постижения.  

…Иновативността в най-широк смисъл на понятието означава 

жизнеспособност, умение на едно национално стопанство за саморазвитие в 

условия на глобализация. Тя характеризира способността да се идентифицират и 

развият самостоятелно области на обновяване, където инвестициите за научно-

изследователска и развойна дейност (НИРД) да водят до икономическо развитие, 

свързано с решаване проблемите на обществото, чрез рязко повишаване на 

производителността на труда, по-ефективното използване на всички видове 

ресурси, най-вече от знание, и съответно до увеличаване на обема на 

индустриалната собственост на страната“ (Чобанова, 2020, стр. 1-2). 
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Напълно сме съгласни с тезите на Росица Чобанова, като все пак уточним, че 

тя анализира иновациите през академичната оптика на икономиката, докато ние ги 

интерпретираме посредством макро управленския подход (управлението най-

общо).  

 

2.2.2. Особености на макро управленския подход при изследването на 

българската стопанска политика  

 

 Да се пише за особеностите на макро управленския подход при изследването 

на българската стопанска политика е изключително трудна задача. Сложността 

възниква най-вече от това, че е почти невъзможно да се използва стерилен 

(напълно пречистен) макро управленски подход за проучване на изследвания 

феномен. Винаги в макро управленския подход проникват различни наслагвания, 

които най-често те са от сферата на историята, икономиката,  политиката, правото,   

социологията и психологията. Все пак макро управленският подход е възможно да 

бъде употребяван при описанието, анализа и тълкуването и то точно на 

българската стопанска политика. Като цяло този подход не се различава 

принципно от макро управленския подход използван за анализа на всяка една 

друга национална стопанска политика. Различия все пак има, тъй като българската 

стопанска политика има своя безспорна differentia specifica. В тази връзка ще се 

спрем върху особеностите на макро управленския подход при изследването на 

българската стопанска политика. Последователно ще разгледаме следните четири 

въпроса: Макро управленска среда в България; Държавна традиция в макро 

управлението на българската стопанска политика; Българска макро управленска 

психология; Управляемост на българското  стопанство.   

 

Макро управленска среда в България  

 

 Макро управленската среда в България по начало не се отличава съществено 

от всяка една друга макро управленска среда разположена в Западния свят 

(западната цивилизация). Домашната макро управленска среда, също така, не е 

статично явление, като тя се е променяла в рамките на историческото време и 

притежава собствен динамизъм, което е особено видно за изследвания от нас 

период: 1920 – 2020 г. Една е макро управленската среда през 30-те години на 

миналия век, друга в началото на ХХI век, като тя със сигурност ще бъде различна 

и в средата на ХХII век и т.н. (ако тогава изобщо съществува българска макро 

управленска среда). Българската макро управленска среда, разбира се, се отличава 

и с някои специфики. Последните се обуславят от два основни фактори: обективен 

и субективен.  
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 Обективният фактор в рамките на макро управлението се обуславя от 

съвкупното действие на различни причини – икономически, политически, 

юридически, социални, културни, информационни, технологични, природни и 

други. Крайно сложният микс на същите тези причини предопределя и 

характеристиките на обективния фактор в обсега на българското макро 

управление.         

 Субективният фактор се детерминира преди всичко от индивидуалната и 

груповата психология на участниците в контура на макро управлението. Най-общо 

може да се каже, че българската индивидуална управленска психология е 

индивидуалистична, докато българската групова управленска психология е 

смесена – индивидуалистично-колективистична с различни вариации, като това 

положение на нещата почти не търпи съществени промени за периода 1920 – 2020 

г. Отношенията между субекта и обекта на макро управление са преди всичко 

патерналистични. Както е добре известно патернализмът е макро управленска 

философия при която субектът на управление очаква (има нагласа) от обекта на 

управление да се отнася към него като към баща (закрилник), който разрешава 

част от житейските му проблеми (включително икономическите и финансовите), 

като в замяна обектът на управление получава подчинение и лоялност.                

 

Държавна традиция в макро управлението на българската стопанска 

политика   

 

 Не подлежи на никакво съмнение, че съществува ясно изразена държавна 

традиция в макро управлението на българската стопанска политика. Визираната 

традиция трябва да стане предмет на обстойни и систематични изследвания и 

проучвания, които към момента, за съжаление, не са налични. В случая ние сме в 

състояние да маркираме само някои важни нюанси. Държавната традиция в макро 

управлението на българската стопанска политика, по наше мнение, може да бъде 

описана със следните три свои характеристики.  

1. Протекционизъм. Подкрепата за българското стопанство (най-вече за 

индустриалния сектор, по-слабо за земеделския сектор) може да се проследи като 

ясно видима линия в макро управлението на почти всички български правителства 

от Освобождението до нашата съвременност, разбира се, доколкото това е било 

възможно. Протекционизмът понякога е силно изразен, друг път – едвам се 

забелязва, но винаги и неотменно съществува.   

2. Липса на последователност в макро управлението. Дори по-лежерното 

проучване на българската стопанска политика в макро управленски аспект се 

натъква на неоспоримия факт, че същата не е последователна – т.е. не следва и не 

се ръководи за много дълги периоди от време от предварително избрани 

стратегически цели от най-висш порядък. Българската стопанска политика 
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всъщност непрекъснато се люшка в различни направления (понякога хаотично) 

посредством инструментариума на макро управлението.  

3. Стремеж към догонване на водещи макро управленски модели.  

Българската стопанска политика винаги и неотклонно се стреми да догони 

водещите в света макро управленски модели. Доколко успява в това, е един друг 

въпрос, но стремежът към догонване несъмнено съществува, което може да се 

определи като положителен момент. Субектите на макро управлението отлично 

съзнават, че България (независимо дали е княжество, царство, народна република 

или република) е изостанала страна спрямо водещите световни макро управленски 

модели използвани в други държави и в тази връзка правят сполучливи (по-рядко) 

или не съвсем сполучливи (по-често) опити да наваксат изоставането. Българите 

винаги догонват, но никога не водят в сферата на макро управлението на 

стопанството. Дали изобщо воденето е възможно? Българската стопанска история 

е дала вече отговора – не се е случило нито един път досега. Бъдещето обаче е 

открито за промени.              

 

Българска макро управленска психология  

 

Българската макро управленска психология не е изучена добре, да не кажем 

нещо още по-силно, а тя е от фундаментално значение за разбиране на българската 

стопанска политика и демонстриране на възможностите на макро управленския 

подход. Поради тази причина българската макро управленска психология може да 

бъде представена единствено през призмата на българската народопсихология. 

Последната обхваща обширно, но релативно изследователско поле, където 

битуват напълно противоречиви теории, модели, концепции и идеи. Авторът на 

тази монография може да заяви, че се е запознал с почти всички академични 

публикации на български език в проблемното поле на домашната 

народопсихология, като не намира в тях нито общо (генерализирано) теоретично 

ядро, нито общи (или поне уеднаквени) практически описания на 

народопсихологията на българина (българите). Струва ни се обаче, че това не е 

необичайно. Нещата още повече се усложняват, тъй като в съвкупната българска 

народопсихология отчетливо и ясно се наблюдават и психологическите черти и 

качества на традиционно обособените домашни субетнически групи (на 

географски признак): 1. Шопи (населяват части от Западна България); 2. Мизийци 

(населяват Северна България); 3. Тракийци (населяват части от Южна България); 

4. Рупци (населяват Родопите и Странджа); 5. Македонци (населяват Пиринска 

Македония).  

Нека все пак дадем наша интерпретация на българската народопсихология в 

макро управленски ключ, която е актуална към настоящия момент (2022 г.). 

Българите са горда, патриотична и издръжлива нация, преминала през много 
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превратности в многовековната си лъкатушна история. По манталитет те по-скоро 

са песимисти, отколкото оптимисти и не е необичайно да се оплакват от живота си 

и то публично, а не в семеен или приятелски кръг. Българите по природа са 

индивидуалисти, но при определени условия, подходящо мотивиране и 

благоприятна среда могат да формират много успешно работещи екипи. Те се 

сработват относително добре с чужденци, стига да не са коренно различни от тях 

като манталитет и културни особености.  

Българите не са против самоуправлението, но по-скоро харесват 

управлението, тъй като не обичат да поемат излишни рискове. Пресметливи са и 

винаги поставят на първо място личния си интерес, а колективния често го 

загърбват. Не притежават ясно изразена лоялност към организацията в която 

работят и за малко по-високо заплащане я напускат при първа възможност. Не са 

привърженици на стриктния (натрапчив) управленски контрол, а дават предимство 

на по-свободния. Не харесват обаче хаоса и анархията и общо взето са 

дисциплинирани. Те предпочитат управленска комуникация от вида лице в лице. 

Не се отличават с висока общителност, даже отстрани погледнато изглеждат 

затворени и немногословни. Обикновено българите се ръкуват при среща и гледат 

събеседника си в очите, като при тях жестикулацията е относително умерена.  

 

 
Тракийски жени в традиционни носии. Източник: dilmani.com 

 

Точността е ценено качество в стопанските среди, но не се спазва съвсем 

строго. Българите провеждат бизнес срещите си по формални правила, при тях 

управленската йерархия е от голямо значение. Те се отнасят с уважение, дори с 

лукаво раболепие, към хората с висок статус. Ценят богатството, но не си поставят 

много високи жизнени цели, като изповядват максимата „малко, но да си е мое“. 

Не се възхищават на твърде състоятелните хора, като изпитват към тях завист, а 

понякога и прикрита омраза. Българите са директни, ясни и точни. Не харесват да 

ги лъжат. Имат чувство за хумор, но не обичат другите да се шегуват с тях. Те 

имат склонност да съчетават бизнеса с приятните неща от живота. Преговорите се 
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провеждат от мениджърите, които могат да използват съветите на юристи или на 

други експерти, но крайните решения се вземат от тях. Най-важните бизнес 

решения се вземат на най-високо ниво в организацията, нерядко еднолично, 

скрито под формата на фасадна екипност. Българите дават силно предимство на 

писмените договори, на устните се гледа като на не съвсем сериозни.  

Не е желателно (теми табу) да се обсъждат с български мениджъри (изобщо 

с българи) въпроси относно османското владичество, българо-северно-

македонската историческа проблематика, темата Русия-НАТО, бедността, 

престъпността и корупцията.       
    

Управляемост на българското стопанство   

 

 Управляемостта на българското стопанство е почти напълно неизследвана 

изследователска зона. За това, разбира се, има множество причини. Първата 

причина е, че теорията на управлението все още не е разработила пълноценна и 

прецизна концепция за управляемостта и то в систематичен порядък. Втората 

причина е, че разрешаването на тази задача действително е изключително сложна 

за реализиране: няма напълно релевантна методология, методиките, ако изобщо са 

налични, са малко и неточни, голямата трудност на тематиката плаши 

изследователите да се захванат с нея, а и проблематиката не се финансира 

(истински парадокс). Третата причина е, че не е напълно ясно какви точно 

първични данни трябва да се събират за да се измери управляемостта на 

българското стопанство и по какъв начин трябва се интерпретират получените 

емпирични резултати.   

 Управляемостта се тълкува в различните науки и от различните автори по 

съвсем различен начин. Според някои философи, например, Ерих Фром, 

управляемостта е нещо отрицателно, тъй като посредством нея свободният 

индивид се подчинява безропотно на властимащите, които са манипулатори. 

Други изследователи, напротив, разглеждат управляемостта като нещо 

положително и движещо напред човешкия прогрес.   

 В научния тезаурус на управлението управляемостта навлиза през 

кибернетиката и трудовете на Норберт Винер (Wiener, 1948) – т.е. управляемостта 

се схваща като способност на управленската система да достигне предварително 

планираните параметри. В най-общ план може да се каже, че в теорията на 

управлението управляемостта се интерпретира като присъща черта на 

управлението. Непременно трябва да се изтъкне, че абсолютната управляемост на 

българската икономика е възможна само на теория, но на практика е непостижима. 

Това е така защото между субекта на управление и обекта на управление винаги се 

проявяват управленски смущения, а така също отношението „управляваща 
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система – управлявана система“ е с нелинеен характер – т.е. в него неотстранимо 

присъства наред с реда и хаоса.  

 Управляемостта на българското стопанство в макро аспект и управляемостта 

на българското стопанство в микро аспект се различават значително. 

Управляемостта на българското стопанство в микро аспект – това е степента на 

управление вътре в отделните стопански единици – може да се описва и измерва 

чрез т.нар. норма на управляемост. Всъщност последната се използва в 

стопанските организации, където показва броят на преките подчинени на един 

ръководител – т.е. колко души един ръководител може да управлява ефективно. 

Смята се, без да има абсолютно научно съгласие по въпроса, че броят на преките 

подчинени трябва да е седем плюс/минус двама човека. Управляемостта на 

българското стопанство в макро аспект – т.е. степента на управление на 

съвкупното българско стопанство – е нещо много по-сложно и няма научна яснота 

какво точно представлява то в крайна сметка.                                     
 

2.2.3. Изследователи работили в сферата на макро управленския подход 

касателно българската стопанска политика    

 

 Изследователите работили в сферата на макро управленския подход 

касателно българската стопанска политика не са голям брой, даже са много малко. 

Това не е никак неочаквано и, според нас, се дължи на следните три 

обстоятелства.  

На първо място, „чистите“ макро управленски описания, анализи и 

интерпретации на българската стопанска политика са твърде ограничено 

количество, понеже те не са правени от „чисти“ управленци, а най-вече от 

икономисти, историци, политолози, социолози и други специалисти. В тази връзка 

няма как, например, „чист“ икономист да направи „чист“ макро управленски 

анализ на българската стопанска политика, тъй като, донякъде парадоксално, той 

отъждествява управлението с икономиката, а те са твърде различни.  

На второ място, късното еманципиране на управленската наука в България. 

Същата наука по българските земи трябваше дълго време да се „бори“ за 

самостоятелен академичен и институционален статус, като в колелата на нейната 

каруца непрекъснато биваха слагани пръти за да не може да се движи по своя 

собствен път (това го умеем). Преломният момент настъпва след радикалната 

политическа промяна от 1989 г. и мощното нахлуване на американската (САЩ) 

теория и практика на мениджмънта. Тогава става напълно ясно, че управлението 

(мениджмънтът) е различен клон на научното познание, който макар и да има 

много допирни зони с икономиката, политиката, правото, психологията, 

математиката и други, е нещо напълно разграничено. Въпреки това и към 

настоящия момент управлението не е приемано еднозначно в България, като 
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съществуват научни дисциплини и изследователи, които прикачват и 

инкорпорират управлението там където им е удобно, а не там където то трябва да 

стои по право и по смисъл.  

На трето място, неразвитостта и фрагментарността на макро управленската 

методология не позволява реализирането на задълбочени и пространни 

изследвания на българската стопанска политика. Не можем да не отбележим, че 

към момента не е напълно ясно как точно трябва да се дефинира макро 

управленския анализ, например, и какво всъщност съдържа той. При това 

положение на нещата естествено страда и изследването на българската стопанска 

политика.  

Въпреки оскъдността на макро управленските изследвания на българската 

стопанска политика в това изследователско поле се наблюдават отделни учени, 

които са оставили своя значим отпечатък. По-долу ще откроим някои от тях, без 

претенции за пълнота и изчерпателност. Да отбележим все пак, че тук се оформя 

широко изследователско поле, което трябва да бъде систематично запълвано. 

Проблематиката може да „погълне“ двадесет-тридесет докторски дисертации, 

тридесет-четиридесет монографии, стотици статии, десетки научни конференции, 

както и десетина научни проекти с бюджети от милиони левове. Не е лошо да се 

изследва, например, нидерландската стопанска политика или същата на провинция 

Баден-Вюртемберг в Германия, а защо не и на Република Конго в Африка, но все 

пак си мислим, че проучването на българската стопанска политика от български 

изследователи и институции посредством макро управленския подход трябва да е 

с топ-приоритет.  
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Димитър Мишайков 

1883 – 1945  
 

 
Димитър Мишайков. Източник: Цанов, 2019  

 

Животоописание 

 

 Димитър Иванов Мишайков е роден в Пазарджик на 27 януари 1883 г.   

 Произхожда от големия български род Мишайкови от село Пътеле, 

Леринско (днес в Гърция). Завършва класическа гимназия в София. През 1904 г. се 

дипломира по право в Софийския университет „Св. Кл. Охридски“. Специализира 

в Мюнхен и Берлин през периода 1904 – 1907 г. Бил е декан на Юридическия 

факултет на СУ (1919 – 1922). Преподавател по политическа икономия и 

статистика. Повече от 20 години е титуляр на катедрата по теоретична статистика 

в Софийския университет. През 1913 г. става доцент в Софийския университет. 

Професор по статистика в СУ за периода 1919 – 1944 г. Един от основателите 

на Свободния университет за политически и стопански науки в София, където е 

преподавател във времето 1920 – 1944 г. Редовен член на Българската академия на 

науките (1941). Един от 52-мата учредители на Македонския научен институт в 

София през 1923 г.      

Председател на Съюза на популярните банки (1925 – 1944), както и 

на Върховния статистически съвет (1928 – 1944). Той е член на Международния 

статистически съвет в Хага. Почетен член на Унгарското статистическо 

дружество. Директор на Висшата кооперативна школа.     

 Участва активно в политическия живот на Царство България. Един от 

основателите на Народния сговор (1921), а впоследствие и на Демократическия 

сговор (1923). Бил е министър на търговията, промишлеността и труда (от 15 май 

1930 до 29 юни 1931 г.) в правителството на Андрей Ляпчев, както и министър на 

народното просвещение при министър-председателя  Георги Кьосеиванов (1936). 

Народен представител.       

 Починал на 2 ноември 1945 г. в София.  

 

 

https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D0%B3%D0%B8%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D1%8F
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%8F
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D1%84%D0%B0%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%82%D0%B5%D1%82_(%D0%A1%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82)
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D1%84%D0%B0%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%82%D0%B5%D1%82_(%D0%A1%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82)
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%B7%D0%B0_%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%BE_%D0%B8_%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE_%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%8F
https://bg.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%91%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%BD%D0%B0_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B5&action=edit&redlink=1
https://bg.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%91%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%BD%D0%B0_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B5&action=edit&redlink=1
https://bg.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D1%8A%D1%8E%D0%B7_%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D0%BE%D0%BF%D1%83%D0%BB%D1%8F%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5_%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B8&action=edit&redlink=1


134 

 

Творчество 

  

Творчеството на Димитър Мишайков е относително добре изследвано от 

българските специалисти по стопанска история и икономика. Ето защо 

привеждаме някои от техните публикации.  

За Димитър Мишайков Руска Русинова пише дословно: „Виден ученик и 

последовател на Г. Данаилов в преподаването на политическа икономия е 

Димитър Мишайков (1883 – 1945). И той, както проф. Данаилов е възпитаник на 

класическата гимназия в София, а след това завършва право в Юридическия 

факултет на Софийския университет през 1904 г. В периода 1904–1907 година 

специализира в Мюнхен и Берлин. Избран е за редовен доцент в катедрата по 

статистика на 01.10.1913 и за редовен професор от 15.08.1923. Но освен основните 

си курсове по статистика и демография, той чете и Въведение в теоретическата 

икономия, Политическа икономия, Теория на кооперацията, Ценност и цена. 

Курсът му по политическа икономия – „Основни начала на политическата 

икономия“ е издаден през 1931, а впоследствие неколкократно е преиздаван (1934, 

1940, 1942). Предмета на политическата икономия авторът определя като наука за 

стопанската дейност на човека – всички действия и размишления, които го движат 

за задоволяване на потребностите му. Политическата икономия изучава основните 

мотиви, които движат човека в неговата стопанска дейност, основните начини за 

осъществяването на тези мотиви и основните форми на последното. Задачата на 

политическата икономия е установяването на общото и повтаряемото в 

стопанската дейност, т.е. на основните зависимости и закономерности. Установява 

се голямото сходство във възгледите му относно предназначението на науката с 

тези на проф. Г. Данаилов, според когото политическата икономия се занимава с 

разкриване на закономерностите и законите на обществения живот. Основната 

разлика, обаче, е в това, че ако за Г. Данаилов предметът на политическата 

икономия са „отношенията, които се пораждат между хората, когато стопанисват 

било за своите материални нужди, било за придобив“ (увеличение на дохода – б. 

а.) (Данаилов, 1934, с. 17), то у Д. Мишайков това са мотивите, от които се 

ръководи човекът. Тази разлика е обяснима – ако при проф. Данаилов се проявява 

влиянието и на класицизма, то проф. Мишайков е изцяло възпитаник и 

последовател на субективната школа.  

...Проф. Мишайков се интересува и изследва стопанското развитие на 

страната. В студията си „Бележки върху домашната шаячна индустрия у нас“ 

(1903) въз основа на анализ на обработката на богат статистически материал прави 

историческа и теоретична характеристика на преминаването на шаячната 

индустрия от занаятчийска към капиталистическа. Опирайки се на данни за 

развитието на вътрешния пазар, стесняването на пазарите на Турция за нашите 

шаячни изделия и навлизането на машините Д. Мишайков стига до извода за 
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изместване на манифактурата от капиталистическата фабрика. Анализира и 

социалните отношения в домашната манифактура и установява тежкото 

положение на работника (работи 14–18 ч.) и застъпва идеята, че фабричната 

индустрия „хуманизира“ труда и подобрява материалното положение на 

работниците. Подобни идеи се застъпват и в „Очерк на фабричната вълнена 

индустрия в България“ (1904). Проф. Мишайков констатира, че в страната още 

преди Освобождението се формират условията за утвърждаване на фабричната 

индустрия (натрупан капитал и пролетаризирано население), но турският 

феодален строй и липсата на правов ред спъват процеса. 

Ако проф. Данаилов се застъпва за развитието на България като 

индустриална държава, в противовес на него проф. Мишайков е привърженик на 

дребните стопанства. Проф. Данаилов обосновава необходимостта от 

протекционистична политика (защитни мита предимно за леката индустрия), 

митнически съюз между балканските държави и изграждане на съобщителни 

средства (жп мрежа, пристанища и кейове на Черно море и р. Дунав) за по-добри 

връзки с останалите страни. За разлика от него проф. Мишайков вярва в 

способността на разумната кредитна политика и трудовото законодателство да 

осигурят развитието на капиталистическите отношения“ (Русинова, 2012, стр. 30-

32).  

Във връзка с дебатите между българските икономисти от 30-те и 40-те 

години на ХХ век относно т.нар. ръководено стопанство и икономическото 

планиране Пенчо Д. Пенчев отбелязва следното: „Значително по-внимателно 

подкрепя възможността за планиране при наличие на частна собственост проф. 

Димитър Мишайков. Според него т. нар. планомерност не се състои в създаването 

на единен държавен стопански план, който да погълне и замести индивидуалната 

стопанска дейност на гражданите. Необходимо е създаването на такава стопанска 

система, при която стопанските планове „изхождат както от държавата, така и от 

отделните стопански единици“ (Мишайков, 1942: 326-327). Особено важен е 

принципът, че 

„Задачата на държавния план в интегралистичната държава не е да 

предпише на гражданите времето и мястото на всяка операция от стопанската им 

дейност, но да подготви необходимите условия, за да могат отделните стопански 

единици да осъществят своите планове, както и да внесе нужното единство в тях. 

В тая си роля държавата дава насоки за развитие на едни или други клонове на 

стопанството…“ (Мишайков, 1942: 327). 

Предложените от Димитър Мишайков принципи на държавното планиране 

са твърде общи и не са доразвити в цялостна система на възможностите за 

подобен тип планиране. Въпреки това може да се твърди, че те се доближават в 

известна степен до практиката на стопанско планиране, характерна за някои 
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страни на Западна Европа след края на Втората световна война“ (Пенчев, 2017b, 

стр. 153-154). 

Приведените цитати, както и съдържанието на оригиналните трудове на 

Димитър Мишайков, ни дават основание да направим следните констатации: 

Първо, този автор е своеобразен и непосредствен предтеча на академичните 

изследвания по стопанско управление в България и българската стопанска 

политика. Съдържанието на неговото основно творчество, безспорно, е в обсега на 

икономиката и политическата икономия, но в него имплицитно са втъкани и 

множество елементи и детайли от сферата на стопанското управление и 

стопанската политика, без това изрично да е заявено. Димитър Мишайков 

демонстрира отлично познаване на най-авторитетните произведения  на водещите 

академични изследователи от епохата в която живее и твори. Той не е регионален 

мислител, а такъв от европейска величина.   

 Второ, визираният изследовател прави сполучлив опит да съвмести теорията 

и практиката, което е вечен и често неразрешим проблем, както за икономистите, 

така и за специалистите по стопанска политика. В тази връзка Димитър Мишайков 

(1933) смята, че разлика между „теория“ и „практика“ няма и ако практиката 

покаже, че някоя теория  е неприложима, трябва или теорията, или практиката да е 

погрешна. Между теорията и практиката трябва да им пълна хармония, заключава 

той. Необходимо е да отбележим, че възгледът на българския изследовател за 

релацията теория – практика е силно дискусионен и в това научно поле са 

наблюдават многобройни схващания, но е несъмнено, че в сферата на стопанската 

политика е необходимо да има поне „търпимост“ между теория и практика, а защо 

не и „хармония“ дори като някакъв управленски идеал.   

Трето, Димитър Мишайков се стреми да заеме междинна позиция между 

обективизма и субективизма, което има пряко отправно значение за фундамента 

върху който той изгражда сградата на собствената си политическа икономия, 

респективно за стопанското управление и стопанската политика. Конкретно той 

отбелязва: „...необходимо е да се погледне стопанската действителност такава, 

каквато е, без предубеждение и без предварително усвоени позиции, доколкото, 

разбира се, това е възможно на човека. И затова авторът не е могъл да бъде нито 

субективист, нито обективист, но реалист, а това значи, че той разглежда 

субективните мотиви и влечения на индивида не като крайна причина на 

стопанските явления, но като една част от тия причини, може би най-важната, но 

все пак не единствената. Защото субективните мотиви и влечения на индивида 

така също имат своя причина и когато ние се запитваме за нея, неизбежно ще бъде 

да отговорим, че тя не се крие само във вътрешното психично развитие на 

индивида, но и във влиянието на природната и социалната среда, в която той 

живее и се движи“ (Мишайков, 1994, стр. 74).  



137 

 

Написаното от ръката на Димитър Мишайков влиза в колизия с твърдението 

на Руска Русинова, че проф. Мишайков е изцяло възпитаник и последовател на 

субективната школа. Не смятаме това нейно разбиране за изцяло прецизно, а 

обременено със сериозни недостатъци.   

    Четвърто, още през 30-те година на миналия век Димитър Мишайков е 

наясно, че в стопанството няма и не може да съществува равновесие – т.е. и в 

стопанското управление не може да има такова, без последното да е изрично 

артикулирано. Ето какво изтъква самият изследовател: „Тоя реалистичен поглед 

води и към схващането, че стопанството е един динамичен процес, че то е 

движение. Това е причината, поради която се предпочита и изражението 

„стопанска дейност“ пред „стопанство“. Производството и размяната, 

образуването на цените, търсенето и предлагането, човешките потребности, 

доходите, които получават участващите в стопанската дейност индивиди, са 

винаги движения. И затова е теоретическо пресилване честото предполагане на 

едно стационарно стопанство, т.е. стопанство, което се намира в покой, в което не 

стават промени и в което господства равновесие. Равновесие в стопанската 

действителност не съществува“ (Мишайков, 1994, стр. 75).  

Не можем да не отбележим, че позицията на този автор се доближава плътно 

до най-модерните схващания за природата на стопанското управление и 

стопанската политика – като постоянен преход между ред и хаос. Изобщо 

Димитър Мишайков не изглежда „остарял“ автор, като в някои отношения звучи 

напълно съвременно, макар и патината на времето в неговите произведения да се 

чувства, понякога осезателно.            
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Константин Бобчев. Източник: Цанов, 2019 

 

Животоописание 

 

Константин Николов Бобчев е роден в Русе на 19 декември 1894 г.   

Завършва право в СУ „Св. Климент Охридски“. Специализира държавно-

стопански науки във Фрайбург, Германия, където през 1924 г. защитава 

докторската си дисертация. През 1939 г. става професор по стопанска политика. 

Преподавател в СУ „Св. Климент Охридски“ и Свободния университет за 

политически и стопански науки (днес УНСС).   

При завръщането си в България от Германия е съдия във Видин. От 1930 г. 

заема редица ръководни длъжности в Министерството на търговията, 

промишлеността и труда.  

Починал на 28 юни 1976 г. в София. 

 

Творчество 

 

 Прави впечатление, че творчеството на Константин Бобчев е силно свързано 

със стопанската политика на България и управлението на същата тази политика. 

Чудесна илюстрация на това съждение е книгата на този изследовател под надслов 

„Стопанството и стопанската политика на България под знака на войната“ (1941). 

В самия край на тази публикация четем: „В заключение на това изложение 

относно българската стопанска политика и отражението и върху стопанството 

през годината след избухването на войната в Европа можем да направим следните 

общи констатации: 

 1. Войната в Европа постави българското стопанство пред нови положения, 

които в много случаи наложиха на стопанската политика курсове, различни от тия 

следвани по-рано. Така напр., външната търговска политика вместо насърчаване 

на износа и задържане на вноса, както по-рано, си постави сега за задача 

обратното – задържане на износа и насърчаване на вноса (с оглед към една от 
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основните нови нужди на стопанството – осигуряване снабдяването му с 

материали).  

 2. Предишните методи на българската стопанска политика, които могат да 

се нарекат методи на регулирано стопанство, се оказаха в известни случаи 

недостатъчни с огледа на новите задачи, тъй че се наложи в тия случаи заменянето 

им с методите на ръководеното стопанство8. Такива, напр., са забраните и 

контингентите при износа; определянето от страна на държавата какви само 

промишлени изделия да се произвеждат, в какви количества, качества и типове; 

определянето, кому колко да се продава; забраната да се консумират известни 

произведения или да се закупуват по-големи от определените количества; 

определянето на консумативни дажби за други произведения и т.н. 

 3. Докато при избухване на войната в България можеше да се говори само за 

военно-подготвително стопанство, след септември 1939 тук се наблюдават 

известни прояви на „стопанство поставено на военни начала“ каквито са, напр., 

създаването на специален орган за т.нар. гражданска мобилизация и известни 

мероприятия на тоя орган; гражданското мобилизиране на българската индустрия; 

организирането на колективна обработка на земите на свиканите под знамената 

стопани.  

 4. Резултатите от стопанските предприятия, взети от държавата през 

разглежданата година, са, общо взето задоволителни. Без да са могли да постигнат 

напълно това, което са целели, те са успели да задоволят поне отчасти новите 

нужди на стопанството и не са позволили сериозни разстройства в него“ (Бобчев, 

1941, стр. 39-40).                    

 От горният кратък текст става разбираемо, че този изследовател владее 

почти до съвършенство аналитичната методология и може да прави 

аргументирани синтетични изводи. Видно е, че той пише за българската стопанска 

политика в особен период на нейното развитие (периода на Втората световна 

война), но и успоредиците с икономиката, политиката и стопанското управление, 

са също така напълно ясни и отчетливи.            

Пенчо Д. Пенчев изрично подчертава приноса на Константин Бобчев за 

създаването на нова теория на стопанския протекционизъм, което има преки и 

непреки релации с проблематиката на българската стопанска политика: 
 

8 Регулирано стопанство (с оглед специално на производството) имаме тогава, когато 

държавната намеса в стопанските отношения се изразява в създаването на известни нови 

(повече или по-малко благоприятни от тия на свободното стопанство) условия, без, обаче, 

формално да се отнема възможността за всеки един да произвежда каквото иска, където иска и в 

каквото количество намира за добре. За ръководено стопанство говорим в случаите, когато 

стопанската политика направо предписва, какво да се произвежда, къде да се произвежда и в 

какво точно количество. В регулираното (производствено) стопанство механизмът на 

съобразяване производството с цените действа, докато в ръководеното стопанство не са цените, 

които определят, какво, къде и колко ще се произвежда.         
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„Българската държава започва да провежда политика на протекционизъм и 

насърчаване на индустриалното развитие от края на ХIХ век9. Тази политика се 

радва на подкрепата на голяма част от икономистите в страната, които 

приблизително по същото време се обединяват в Българско икономическо 

дружество и започват да издават списание, което в продължение на десетилетия е 

най-авторитетното периодично икономическо издание за страната. Както 

отбелязва през 30-те години на ХХ век преподавателят в Софийския и в 

Свободния университет проф. Константин Бобчев, по повод на годишнината от 

създаването на Българското икономическо дружество: „...през целия тоя период от 

40 години, ние трябва да констатираме, че няма основно противоречие между 

българската стопанскополитическа практика, изразена в протекционистичната 

политика на българските правителства и българската стопанска мисъл, на която 

несъмнено Икономическото дружество се явява един от главните изразители. Не, 

че всеки акт на протекционистичната ни политика е намирал одобрението на 

Икономическото дружество. ...Но по принципиалния въпрос – за необходимостта 

от протекция за създаване на национална индустрия и за стопанско оправдание на 

тая протекция – то не е било в противоречие с политиката на правителствата“ 

(Бобчев, 1935: 466) 

 ...Бобчев обобщава своя принос в изграждането на нова теория на 

протекционизма по следния начин: теоретичната постановка „Протекционизмът 

не може да докара увеличение в благосъстоянието на страните, вземащи участие в 

международния обмен“, трябва да се замени с нова, която гласи че: 

„...протекционизмът може да докара увеличение в благосъстоянието на дадена 

страна, когато производствените средства в нея могат да се подложат на едно 

положително развитие (т.е. количеството на заетите средства може да се увеличи 

или качеството им да се подобри) и когато печалбата, свързана с такова едно 

развитие, е по-голяма от чистата загуба, свързана иначе с всяка протекция“ 

(Бобчев, 1938: 601). 

В стремежа на Бобчев да даде теоретична обосновка на протекционизма 

като средство за развитие на производителните сили може да се открие и 

инструмент за преодоляване на безработицата. Това явно го приближава към 

теоретичните концепции на Джон Мейнард Кейнс, които той лично оценява много 

високо (Бобчев, 1938: 604). Още по-ясно се свързва с виждането на Кейнс за 

ролята на т.нар. “animal spirits” в предизвикването на стопанска нестабилност 

твърдението на Бобчев, че предприемачите обикновено са склонни да се увличат 

при наличието на благоприятна стопанска конюнктура. Тази погрешна преценка 

от тяхна страна допринася съществено за нестабилността на икономиката. Именно 

 
9 Агънски, Никола. (1937). Самоуправление и самозадоволяване в националното стопанство. – 

В: Архив за стопанска и социална политика, XII, 2, стр. 99-111. 
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в този план е обосновано и неговото интерпретиране като последовател на Кейнс, 

с чиито теории той е добре запознат“ (Пенчев, 2017b, стр. 142-144).  

 Константин Бобчев е и визионер от европейски мащаб. Доказателството е, 

че той още през 1942 г. вижда контурите на бъдещия Европейски съюз, естествено 

не съвсем ясно и детайлно, а мъгляво. Конкретно той пише следното: „...ние 

всички вярваме, че тая война не ще свърши тъй, както са свършвали предишните 

войни – с едно връщане към предишните международни отношения. Ние всички 

се надяваме, че тази съдбоносна не само за нашия континент, но и за целия свят 

война ще завърши с една нова международна организация. Нам ни се говори за 

една Нова Европа, която ще представлява едно голямо пространствено стопанство, 

където стопанствата на отделните народи ще имат своите определени функции, 

където ще съществува едно планомерно сътрудничество и съгласуване. Всичко 

това предполага методите на ръководеното стопанство, приложени вече на 

международна основа“ (Бобчев, 1942, стр. 30).  

Можем категорично да твърдим, че с тези думи Константин Бобчев ни се 

представя като една българска проекция на Жан Моне – един от бащите на 

Европейските общности.    

 Писменото наследство на Константин Бобчев ни дава възможност да 

извършим следните три основни изводи:      

 Първо, той е отлично осведомен автор, който владее в детайли стопанската 

методология (от т.нар. мейнстрийм) на своето време. Възгледите му са 

дискусионни, но той ги защитава със завидна ерудиция и подобаваща научна 

грамотност.  

 Второ, този изследовател защитава разбирането си, че българската 

стопанска политика трябва да бъде протекционистична, но все пак не 

протекционистична в своя краен вариант. В тази връзка неговите доводи и 

аргументи не са загубили част от своята актуалност и в наши дни.   

 Трето, в съчиненията на Константин Бобчев почти винаги присъства 

проблематиката за стопанската политика и стопанското (производственото) 

управление, естествено, интерпретирани през разбиранията на неговата епоха. 

Това обстоятелство ни дава основание да твърдим, че той е един от 

непосредствените предшественици на модерните български изследователи в 

сферата на стопанската политика и стопанското управление.             
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Творчество 

 

В изследването „Мултипликационният и програмно-целевият подход в 

управлението“ Огнян Панов (1978) изучава два модерни за времето си подходи – 

мултипликационният и програмно-целевият. Според него програмно-целевият 

подход лежи в основата на програмно-целевото планиране и управление, като при 

този подход се наблюдава ориентация към целите и оценка на резултатите по 

степента на постигане на целите. Изследователят схваща мултипликационният 

подход като основа на концентрацията, специализацията и унификацията на 

производството. При този подход в ход е ориентация към умножаване на ефекта и 

оценка на резултатите от гледна точка на народното стопанство. Безспорно е, че 

това са разсъждения на изследовател, който прилага макро управленски подход.                  

В учебното помагало „Приложният системен анализ в социалното 

управление“ Огнян Панов (1984) разсъждава върху сложните проблеми на 

системния анализ и прилагането на количествените методи при вземането на 

решения. Той се опитва да съвмести, доколко това е направено успешно е друг 

въпрос, тази проблематика с известни доктринални постановки от арсенала на 

неомарксистката парадигма. В тази връзка изследователят пише дословно: „В 

социалистическото общество липсва антагонистичното противоречие между 

класите и отпада по същество основната пречка за успешното прилагане на 

количествените методи. Въпреки това все още равнището на практическото 

използване на системния анализ при вземане на решения е твърде далеч от 

скромните възможности, които предлага съвременната наука. Причините, според 

нас, тук са главно три: 

 Първо, липса на добре подготвени кадри, които да умеят творчески да 

прилагат количествени методи в различни стопански ситуации и да подготвят 

резултатите от анализа в подходяща за ръководителите форма, от една страна, и 

неподготвеността на ръководителите да търсят и ползват количествената 

обосновка на решенията от друга. Този кадрови проблем може да се реши 

относително най-лесно, но изисква координираните и целенасочени усилия на 

системата за подготовка и преподготовка на кадрите като цяло, каквито усилия 

засега не се полагат. 

 Второ, липса на съвременна информационна система, която да позволява 

обработката на информацията и получаване на решение от експериментиране с 

модели в реално време. Тук се включва и проблемът за получаването за сравнима 

и достоверна информация за различните икономически процеси в необходимите за 

вземане на решение срокове, както и проблемът за съхраняването, преработването 

и подаването на данните. Всичко това е много сложна задача, която трябва да бъде 

решена с изграждането на Единната система за социална информация – уникално 

явление в социалната практика. За сега обаче сме далеч от практически резултати.  
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 Трето, обществено-икономическият механизъм и системата на 

управленските отношения не стимулират използването на количествени методи в 

практиката на вземане на решения. Силното влияние на административните и 

неформалните връзки върху процеса на вземане на решение вследствие на все още 

несъвършените обществени отношения и дълго господстващия субективизъм 

спъва и стеснява границите на „рационалната“ обосновка на решенията. Това е 

продължителен и сложен процес, който ще дава своя отпечатък върху 

управленската практика, но категоричната линия на партията, декларирана още 

веднъж на XII конгрес на БКП, е залог за съществени промени в това отношение. 

 Дълг на нашата наука е да допринесе за по-бързото преодоляване на 

трудностите, за избягване на сериозни икономически грешки, отбелязани в 

материалите на Юлския пленум (1976 г.), които биха могли да бъдат забелязани и 

отстранени при по-задълбочен количествен анализ. 

 В условията на социалистическата икономика няма граница за 

„рационалността“ на решенията. С други думи, всички управленски решения по 

принцип могат и трябва да получат задълбочена научна обосновка. 

 ...Отчуждаването на анализа на проблемите и приложението на 

количествените методи от процеса на вземане на решение, според нас, е основната 

непосредствена причина за съществуващото положение не само в нашата страна, 

но и в останалите социалистически страни в областта на количествената 

обосновка на решенията. Това отчуждение е обективно обусловено в развитите 

капиталистически държави, но трябва да бъде избягнато у нас.     

Сега за количествената обосновка на управленските решения е необходим 

нов подход. Той се базира на приоритета на процеса на вземане на решение.  

...По същество това е нов подход към използването на конкретните методи 

за вземане на решение. И операционните изследвания, и системният анализ са 

инструменти в ръцете на специалистите, които подпомагат и съветват 

ръководителя“ (Панов, 1984, стр. 24-34).  

Приведеният кратък откъс ни дава основание да направим заключението, че 

като опитен изследовател Огнян Панов схваща изключителното място на 

управленските решения в общия контур на стопанското управление и българската 

стопанска политика, като в тази връзка прави адекватни констатации и умели 

предложения за промяна на тогавашното икономическо статукво.                

   В изследването „Теорията на социалното управление и развитието на 

социалистическото самоуправление“ Огнян Панов (1988) анализира и 

интерпретира вечните управленски проблеми за управлението и самоуправлението 

и връзките между тях, но разгледани най-вече от икономическа гледна точка. 

Конкретно той отбелязва: „Често, когато се разглежда самоуправлението, 

вниманието се насочва към политическите въпроси, или въпросите на 

демократизма, на които ще се спрем по-долу. Но политическо самоуправление и 
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реален демократизъм без икономическа самостоятелност на практика не могат да 

съществуват, защото в основата на самостоятелността лежи възможността да се 

действа на базата на собствени ресурси, осигуряване на собствени средства за 

решаване на проблемите, което предполага определена икономическа 

самостоятелност.   

 Много синтезирано това е изразено от др. Тодор Живков, който 

неколкократно подчертава, че сега в нашата система ще решава този, който има 

пари. Този принцип на икономическа самостоятелност означава, че този, който 

реално се разпорежда с ресурсите, по същество може да взема реални решения, 

осигуряващи изпълнението на конкретните задачи, стоящи пред съответната 

организация. 

 Наличието на политическа и на икономическа самостоятелност все още не е 

гаранция за самоуправление, което се осъществява от колектива на организацията 

и на народа като цяло. Затова друг синоним на самоуправлението е 

демократизмът. Този аспект има изключително важно значение за разбирането на 

социалистическата система на самоуправление.  

 ...Затова, когато говорим за социалистическо самоуправление, ние трябва да 

имаме предвид разработване и провеждане на система от демократични 

процедури, функциониране на органите и организациите на самоуправление; 

отчетност; осигуряване действието на принципите на демократическия 

централизъм; подчиняване малцинството на решенията на болшинството и т.н.  

 ...В крайна сметка, когато говорим за социалистическо самоуправление, 

трябва да имаме предвид цялото, взето в диалектическо единство. Всъщност вярно 

определение е единството на всички тези три елемента. То очертава цялостно 

характеристиката на социалистическото самоуправление“ (Панов, 1988, стр. 160-

161). 

 Вижда се отчетливо, че Огнян Панов е напълно наясно с един от основните 

управленски проблеми на т.нар. социализъм от най-късният залез на това явление 

в Народна република България – липсата на истинско самоуправление, каквото не 

съществува впрочем и в наши дни, ако изобщо такова е възможно да се реализира. 

Буди интерес и интерпретацията на този изследовател на прочутата сентенция на 

Тодор Живков свързана с обстоятелството, че „ще решава този, който има пари“. 

Нашата гледна точка обаче се различава от огнянпановото тълкуване. Ние 

смятаме, че Тодор Живков е имал нещо друго предвид, когато изрича тази крилата 

фраза за историята. Ръководителят на БКП и на държавата всъщност е искал да 

каже, че решенията се предопределят от парите и че без налични пари важни 

решения не могат да се вземат по принцип – като това с особена сила важи за 

тогавашната българска стопанска политика. Изобщо фразата на Тодор Живков за 

решението и парите, като тя не е изпусната неволно – както някои го представят, 

повдига изключително сложни научни въпроси и все още чака своя 
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фундаментален анализ и интерпретация. Само да споменем, че Тодор Живков, 

може би случайно или чрез копиране, тъй като той е доста далеч от науката и 

научните изследвания, е налучкал интуитивно най-съществените белези на всяко 

едно управление и то във всяка една епоха – решението и ресурсите, с които това 

решение може да се реализира.       

Изводите, които можем да направим относно академичното творчество на 

Огнян Панов, са три:  

Първо, Огнян Панов умее великолепно да извежда в текстовете си 

синтетични съждения и то индуктивни. Това, трябва да отбележим, се отдава на 

много малко изследователи. Огромна част от тях (почти всички) могат да правят 

описания, по-малка част владеят добре методите на анализ, но съвсем малка част 

са в състояние да формулират адекватни синтетични умозаключение и то от 

индуктивен вид. Огнян Панов несъмнено принадлежи към последния тип 

изследователи. По наше дълбоко убеждение големият учен се познава по 

способността му не толкова да прави анализ, а да извършва синтез – т.е. с малко 

думи да генерализира и обобщава огромни масиви от данни и информация, като 

по този начин достига до обективната истина и дава насоки за развитие на 

практиката.    

Второ, когато се четат произведенията на Огнян Панов първоначално се 

остава с впечатление, че те са едва ли не тривиални, тъй като са написани някак си 

семпло и понякога на научно-популярен език. Впоследствие обаче се разбира, че 

трудовете на този автор са много задълбочени и демонстрират смайваща за 

времето си осведоменост и рядка прозорливост. Огнян Панов е отлично подготвен 

и информиран автор както по управление, така и по икономика, социология, 

политология, психология, даже и по математика, инженерни науки и 

юриспруденция. Това наистина се среща твърде рядко, да не кажем, че е било 

уникално за България, като дори и към настоящия момент силно впечатлява.  

Трето, особено интересни са схващанията на Огнян Панов относно т.нар. 

самоуправление от социалистически тип. Тук той е създател на доктринални 

управленски постановки с теоретико-практическо ядро прекрачващи 

националните граници на Народна република България. Вероятно тези негови 

идеи са използвани от тогавашното партийно (комунистическо) и държавно 

ръководство на Народна република България при реализацията на българската 

стопанска политика, а и изобщо в политиката, без това да е изрично отбелязвано. 

Не е изключено дори самият Тодор Живков да се е съобразявал с вижданията на 

този учен и да ги е „прокарвал“ в реалността. Може би самият Огнян Панов е 

пишел част от речите и тезисите (или откъси от речите и тезисите) на Тодор 

Живков касателно българската стопанска политика, но кои точно никога няма да 

разберем със сигурност. Огнян Панов, също така, вероятно е заимствал част от 

идеите си за социалистическото самоуправление от практиката и на други т.нар. 



147 

 

тогава социалистически страни и най-вече от известния Закон за сдружения труд, 

който съществува доста успешно в правния мир и управленската практика на 

бивша Социалистическа федеративна република Югославия. Несъмнено е обаче, 

че Огнян Панов привнася съвсем нови управленски елементи, които са особено 

подходящи за стопанската политика на НРБ в онези години.  

Той изобщо е оригинален автор, който непрекъснато следи научните 

новости и винаги е в крак с времето, а понякога даже го изпреварва като влиза в 

ролята на прорицател. Поради тази, а и поради множество други причини, Огнян 

Панов е един от най-ярките изследователи в ареала на българската стопанска 

политика.  
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2.3. Микро управленски подход за изследване на българската стопанска 

политика  

 

Микро управленският подход за изследване на българската стопанска 

политика е значително по-добре представен и развит от макро управленският 

подход за проучване на същата. Това донякъде може да бъде обяснено с 

обстоятелството, че посредством механизмите и средствата на микро 

управленският подход се изучават отделните стопанските организации, а не 

целокупното българско стопанство и политиката свързана с него. Вероятно, също 

така, за отделните изследователи като че ли е по-лесно осъществимо да реализират 

проучвания свързани с микро управленския подход – т.е. да изучават конкретна 

стопанска организация (организации), а не съвкупното българско стопанство. 

Микро управленският подход е относително добре развит в научно отношение и 

разполага с релевантен изследователски инструментариум, като това ще стане 

ясно и от нашето последващо изложение.  
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Нямаме възможност да представим разгърната научна картина на микро 

управленският подход за изследване на българската стопанска политика като 

избираме да предложим на вниманието на читателите само част от най-важните 

негови характеристики. В тази връзка се спираме върху три главни момента. 

Първо, анализираме същността на микро управленския подход за изследване на 

стопанската политика. Второ, проучваме особеностите на микро управленския 

подход при изследването на българската стопанска политика. Трето, представяме 

изследователи работили в сферата на микро управленския подход касателно 

българската стопанска политика.               

 

2.3.1. Същност на микро управленския подход за изследване на стопанската 

политика  

 

 Максимално синтезирано и съвсем опростено може да се каже, че микро 

управленският подход за изследване на стопанската политика (всяка стопанска 

политика, не само българската) всъщност е управлението на организациите със 

съответния изследователски инструментариум или казано същото, но с други 

думи – стопанското управление на предприятията с необходимите за целта 

проучвателни атрибути. Вероятно не всички биха се съгласили с това наше 

гледище, но смятаме, че то е вярно.     

Тук е мястото да дадем своята гледна точка за понятието „бизнес 

мениджмънт“ и за понятието „стопанско управление“, тъй като в България двете 

понятия се използват безразборно и хаотично, веднъж като – синоними, друг път 

като – антоними, трети пък – като тъждествени понятия, четвърти път – както на 

някому е най-удобно.  

Бизнес мениджмънтът е понятие, което е продукт на северноамериканската 

мисъл (САЩ), а стопанското управление – на континенталната (европейската) 

мисъл. Двете понятия възникват горе-долу в един и същ времеви период, като 

корените им могат да бъдат открити в класически публикации на такива великани 

на мисълта като американеца Фредерик Уинслоу Тейлър (бизнес мениджмънт) и 

французина Анри Файол (стопанско управление). Терминът стопанско управление 

е по-подходящ за употреба от автори, които пишат на български език, тъй като 

(най-вероятно) има българска етимология и по-дълга научна традиция по 

българските земи. Също така стопанско управление е европоцентричен термин, а 

бизнес мениджмънт – американоцентричен термин (т.е. налице е и политически 

нюансирана конотация). С някои много малки изключения бизнес мениджмънт и 

стопанско управление могат да се използват като тъждествени понятия. Казано 

същото, но с други думи – терминът „бизнес мениджмънт“ е американизъм, 

докато терминът „стопанско управление“ е българизъм. По същество те имат 

почти еднакво съдържание, но са „облечени“ в различна езикова форма – 
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американски английски (бизнес мениджмънт) и български език (стопанско 

управление). Ние, тъй като имаме за майчин език българския, то предпочитаме да 

употребяваме понятието стопанско управление и така правим, така пишем и така 

говорим. 

Поради тоталната доминация на английския език в началото на XXI век в 

глобален мащаб като единствената лингва франка, понятието (думата) 

мениджмънт навлиза повсеместно в съвременния български език, като дори се 

забелязва тенденцията то изцяло да измести (погълне) понятието (думата) 

управление, или най-малкото да започне да преобладава. Етимологията на думата 

управление демонстрира старобългарски произход (ОУПРАВЛЕНИIЕ), докато 

думата мениджмънт няма български, а чужд произход – от латински (manus + 

agere), през старо френски и старо италиански до съвременния английски език 

(manage). Употребата на новобългарската (съвременната) дума управление се губи 

някъде назад във вековете. Ранната фиксация на думата като старобългарско 

преводно съответствие на гръцкото ποδηγια ‘управление’ позволява да се 

предполага старобългарска книжовна заемка в руски език (Български 

етимологичен речник, 2017, стр. 642).    

Управление и мениджмънт обаче не са тъждествени, а твърде различни 

понятия, без да са антиноми. Управлението е много по-обширното понятие – то 

показва, че чрез това нещо (управлението) може да се управлява почти всичко – 

отделен индивид, хора, организации, държави, коалиции от държави, земното 

население, животни, машини, даже чувства – любовта, в известен смисъл, също 

може да се управлява, макар тя да е ирационална (доста хора даже я смятат за 

илюзия). Мениджмънтът е много по-тясното понятие – то се използва (може да се 

използва) за означаване управлението на организации (всякакви организации), 

както и индивидите намиращи се в тях. Бизнес мениджмънт е още по-стеснено 

понятие. То означава управление само на бизнес организации (организации 

създадени с цел печалба) и хората заети в тях. В тази връзка не е правилно, според 

нас, да се казва „мениджмънт на държава“, „мениджмънт на машина“ и т.н. 

Държавата и машината могат само да се управляват.  

Внимателното проучване на академичните източници (домашни и 

чуждестранни) показва, че не съществува универсален микро управленски подход 

за проучване на стопанската политика. В това крайно обемно изследователско 

поле съществуват и водят противоборство за надмощие и подчинение голям брой 

подходи, които обаче не са радикално различни. Това се дължи на факта, че между 

различните подходи има едно свързващо звено и то се нарича стопанска 

организация, като всички подходи в една или друга степен гравитират около нея. 

Иначе в обсега на микро управленския подход се наблюдават стотици различни 

елементи, които също така, както и при макро управленския подход могат да 

бъдат наречени и дескриптори. Въпросните елементи (дескриптори) се изучават 
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подробно в университетите в бакалавърските и магистърските учебни програми по 

целия свят, като при тях съществува огромно разнообразие на форма и 

съдържание. В случая изобщо не е възможно да ги представим изчерпателно (за 

това трябва да се напише колективна многотомна енциклопедия от над 3000 

стандартни страници), даже е неизпълнимо да ги споменем дори съвсем накратко. 

Единствено възможен в нашия случай е избирателният подход. В тази връзка 

представяме школите по управление, тъй като сме убедени, че посредством тях 

мога да бъдат откроени част от най-важните елементи на микро управленския 

подход. С увереност може да се изтъкне, че в историческото развитие на 

стопанското управление (бизнес мениджмънтът) възникват многобройни школи, 

които се разполагат в широкото русло на микро управленския подход. Някои от 

най-известните, на брой девет, са изброени по-долу.  

 

Класическа школа 

  

Терминът научен мениджмънт започва да се използва в езиковия и научния 

оборот някъде в началото на ХХ век. Неговото зараждане и развитие е свързано 

най-вече с името на американския инженер, бизнесмен и изследовател Фредерик 

Тейлър (1856 – 1915). През целия си съзнателен живот този гений на мениджмънта 

модифицира и усъвършенства собствената си система на управление, станала 

известна като „тейлъризъм“.  

Задълбоченият изследовател извършва истинска революция в управлението, 

тъй като теоретично разработва и внедрява в практиката т.нар. „научни принципи 

на управление“. Според него има само един-единствен най-добър начин за работа 

на всеки работник и този начин може и трябва да бъде открит и експериментиран 

чрез научните методи на изследване на труда. Тази мисъл на Тейлър, изказана още 

през 1911 г. не е загубила своята актуалност и през 2022 г. нито на йота (Taylor, 

1911). Още една фундаментална теза на Тейлър е, че управлението е отделна 

научна дисциплина и като такава тя трябва да бъде изучавана отделно. Изобщо в 

зората на своето създаване мениджмънтът е случил на първопроходец от 

изключителна величина, чиято безсмъртна визия огрява с лъчите си и XXI век.    

Друга крупна фигура на класическата школа е французинът Анри Файол 

(1841 – 1925). Файол (Fayol, 1917) с право бива наричан баща на съвременната 

теория на мениджмънта, тъй като е първият който се издига над нивото на 

отделните елементи на промишленото предприятие и извършва синтез 

посредством универсалните принципи за управление на администрацията като 

цяло. Най-същественият научен принос на французина е т.нар. теория на 

администрацията, която се състои от две части – първа част, свързана с 

фундаментите на управлението и втора част, свързана с разбирането на същите 

тези фундаменти на управлението. Файол е първият в световен мащаб, който 
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разграничава администрирането от управлението, което дори в началото на XXI 

век още не се разбира в неговата дълбочина.   

Принципите на управлението, според Файол, са 14, както следва: 1. Власт и 

отговорност; 2. Разделение на труда; 3. Дисциплина; 4. Единство на командването 

(единоначалие); 5. Единство на ръководството; 6. Индивидуалните интереси се 

подчиняват на общите интереси; 7. Системно възнаграждение за добра работа; 8. 

Централизация; 9. Йерархия; 10. Ред и подреденост; 11. Стабилност при наемането 

на служителите; 12. Справедливост; 13. Инициативност; 14. Корпоративен 

(фирмен) дух.  

Функциите на управление, според френският изследовател, са пет и се 

изпълняват и в нашето съвремие от стотици милиони мениджъри по цялата 

планета. Те са: 1. Планиране; 2. Организиране; 3. Ръководене (commandement); 4. 

Координиране; 5. Контролиране.       

 

 
Анри Файол. Източник: Цанов, 2017 

 

Школа на човешките отношения 

 

Начален момент на школата на човешките отношения са знаменитите 

Хоторнски експерименти, проведени в периода 1927 – 1932 г. в САЩ. Във 

фундамента на тази школа е положено експерименталното потвърждение на 

нейните твърдения, а не спекулативни идеи или чисто теоретични предположения. 

Създател на школата на човешките отношения е Джордж Елтън Мейо (1880 – 

1949) – американски социолог и психолог от австралийски произход.   

Хоторнските експерименти се провеждат от Мейо в „Уестърн илектрик 

къмпани“ в градчето Чичеро, щата Илинойс (САЩ) в рамките на четири етапи. 

През първият етап се изучава ролята на осветлението, през вторият етап се 

изследват т.нар. „неконтролируеми фактори“, през третият етап се провеждат 

около 20 000 беседи с най-различни служители и през четвъртият етап се 

извършва експеримент с неголяма група работници. За верификация на 

изследванията Мейо използва класическа постановка – с експериментална група 

(при нея изследваният фактор се променя) и контролна група (при нея 

изследваният фактор не се променя). Благодарение на изключителния 
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публицистичен талант на Мейо и на способността му да пише разбираемо по 

сложни теми, Хоторнските експерименти стават широко известни, дори прекалено 

– всички започват да говорят за тях (Mayo, 1933).     

Изводите, които Джордж Елтън Мейо прави въз основа на Хоторнските 

експерименти, са следните: 1. Човешките отношения оказват силно влияние върху 

производството и трудовата дейност; 2. Типичният фабричен работник не изпитва 

отвращение и погнуса от труда; 3. Социалното и трудовото поведение на 

работника е всъщност функция на едни или други групови норми; 4. В трудовата 

дейност спонтанно се създават неформални групи, които имат съществено 

отношение към живота на организацията; 5. Външният контрол и заплахата за 

наказания (санкции) не са единствените начини за принуда към трудова дейност, 

необходима за постигане на целите на организацията; 6. В организацията е 

възможно да се изгради трудова мотивация базирана върху удовлетворяване на 

потребностите на собственото „Аз“ на отделния фабричен работник.  

Всъщност най-важното откритие на Хоторнските експерименти, което има 

своето проявление и в наши дни, се състои в експерименталното потвърждение на 

следния управленски факт – социалните и психологическите фактори оказват по-

силно влияние върху производителността на труда на работниците, отколкото 

условията на физическата (материалната) фабрична среда, стига тя да не е крайно 

неблагоприятна.  

Школата на човешките отношения променя в значителна степен 

разбиранията на специалистите по управление за същността на организацията. На 

всички тях станало пределно ясно, че организацията не е само икономическа, а тя 

е и социална/психологическа система в която индивидите, формалните и 

неформалните групи непрекъснато и нееднозначно си взаимодействат по най-

различни начини.  

 

Поведенска школа 

 

Около 20 години след Хоторнските експерименти, отново в САЩ, възниква 

корпус от теории съпоставими с тях по значение, влияние и фундаменталност. 

Тази съвкупност от теории става известна под името поведенска школа в 

мениджмънта (среща се и под името школа на социалните системи) с 

представители Ейбрахам Маслоу, Дъглас Макгрегър и Фредерик Хърцбърг.  

Ейбрахам Маслоу (1908 – 1970) е американски (САЩ) психолог, който 

схваща ключовата роля на човешките потребности за поведението и научно, а не 

популярно, интерпретира тяхната същност (Maslow, 1954). Първопроходческата 

роля на Ейбрахам Маслоу се изразява в това, че той е първият, който разбира, 

описва и донякъде доказва, че не сами по себе си човешките потребности движат 
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индивидите (това е известно далеч преди него), а степента на тяхната 

удовлетвореност/неудовлетвореност.  

Маслоу е автор на една от най-известните теории за мотивацията 

(публикувана през 1943 г.), позната под името йерархична теория на 

потребностите. Същността й е следната – човешките потребности са 

разположени във възходяща (йерархична) линия – най-долу са низшите 

(материалните), а най-горе са висшите (духовните). Според Маслоу по-висшата 

потребност не може да се удовлетвори, ако не бъде задоволена по-низшата 

потребност под нея. Потребностите в йерархичната пирамида на Маслоу, отдолу-

нагоре, са пет: 1.  Физиологични и сексуални потребности; 2. Екзистенциални 

потребности (потребност от безопасно съществуване); 3. Социални потребности – 

произтичат от човешката стадна природа (потребност от дружба, принадлежност 

към група, внимание на околните и други); 4. Престижни потребности (нужда от 

растеж в професията, признание от обкръжението, потребност от независимост и 

други); 5. Духовни потребности – тук най-важна е потребността от т.нар. 

самоактуализация на човека – т.е. неговото самоусъвършенстване и 

самореализация. Не всички индивиди в своя жизнен път стигат до петата най-

висша потребност, като те са даже ограничено малцинство. Теорията на Ейбрахам 

Маслоу почти веднага е взета на „въоръжение“ от мениджърите, като и през ХХІ 

век някои от тях управляват подчинените си водени от нейните теоретични 

постулати.                 

Дъглас Макгрегър (1906 – 1964) е американски социален психолог, който 

разработва т.нар. „Теория Х-Y“ (McGregor, 1960). Същността й е лесна за 

разбиране – основната теза е, че съществува силна зависимост между стила на 

управление и поведението на служителите. Макгрегър нарича авторитарния стил 

на управление „Теория Х“ (негативна тенденция в организацията), а 

демократичния стил на управление „Теория Y“ (позитивна тенденция в 

организацията). „Теорията Х“ предполага, че мениджърите не разрешават на 

подчинените да участват в процеса на вземане на решения и потискат тяхната 

инициатива. „Теория Y“ е обратна на предходната – тя допуска привличането от 

мениджърите на подчинените в управлението и предполага стимулиране на 

тяхната инициатива. Теорията на Дъглас Макгрегър има препоръчителен характер.    

Американският клиничен психолог Фредерик Хърцбърг (1923 – 2000) е 

създател на т.нар. двуфакторна концепция (Herzberg, 1959). Според този виден 

представител на поведенската школа съществуват два фактора на трудовата 

дейност: 1. Съдържание на работата; 2. Условия на работата. След 

експериментално изследване Хърцбърг заключил, че всеки индивид има две 

системи и йерархии на потребности, които са качествено различни, като те 

действат независимо една от друга. Първата система от фактори са наречени от 

него хигиенични и те нямат нищо общо със съдържанието на работа. Към 
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хигиеничните фактори спадат добрите/недобрите условия за труд в 

предприятието, които не винаги подбуждат служителя да повиши 

производителността на труда си. Втората система от фактори са мотиваторите и те 

са свързани със съдържанието на работа. Именно от мотиваторите зависи 

повишаването на производителността на труда и удовлетвореността от работата на 

служителя. Съгласно Хърцбърг удовлетвореността от труда е функция на 

съдържанието на работата, докато неудовлетвореността е функция от условията на 

труда. Теорията на Хърцбърг е внедрена впоследствие в практиката на хиляди 

американски компании посредством т.нар. програми за „обогатяване на труда“.    

     

Школа на количествените методи 

  

 Школата на количествените методи в управлението (школа на 

количественото управление) възниква в средата на ХХ век във връзка с бурното 

развитие на точните науки – математика, статистика, информатика и физика. 

Школата на количествените методи включва в собствения си теоретичен тезаурус 

многобройни теории, като някои от най-съществените са както следва: теория на 

решенията, теория на игрите, теория на операциите, теория на масовото 

обслужване, теория на оптималното обслужване, теория на моделирането, 

иконометрика, кибернетика, математико-статистически анализ и други.  Най-

забележителните изследователи в рамките на тази школа са: Василий Леонтиев 

(1906 – 1999), Кенет Боулдинг (1910 – 1993), Ръсел Акоф (1919 – 2009), Стафорд 

Бир (1926 – 2002), Рудолф Калман (1930 – 2016) и други.   

 Най-същественият белег на школата на количествените методи е, че тук за 

утилитарните (практическите) цели на мениджмънта, се използват най-

разнообразни модели, най-често математически, които имитират и наподобяват 

реалните управленски процеси. Не можем да не отбележим и обстоятелството, че 

използването на математическото моделиране при описанието на биологични и на 

социални системи се сблъсква със значителни проблеми и е изправено пред 

големи трудности, понякога много трудно преодолими. Въпреки стремителното 

развитие на компютърната и на изчислителната техника математическото 

моделиране на биологични и на социални системи не дава очаквания забележим 

напредък, дори се създава впечатление, че се тъпче на едно място, даже някои 

учени говорят за регрес, а единици – за истински провал. Вероятно това е свързано 

с обективни обстоятелства от принципен характер, които имат своята 

обусловеност както в ограниченията на математическото моделиране, а така също 

и в характеристиките на биологичните и на социалните системи. Все още никой, 

никъде и по никакъв начин не е създал математически модел, който може 

абсолютно точно да прогнозира дори индивидуално човешко поведение, да не 

говорим за групово, а какво остава за поведение на огромни маси от хора. 
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Изказват се мнения, че това е принципно невъзможно и никога няма да бъде 

осъществено.              

Системна школа 

 

 Системната школа в мениджмънта се изгражда въз основа на системния 

подход и прониква в теорията и практиката на мениджмънта някъде към края на 

50-те години на ХХ век. В реалността се срещат огромен брой системи, като 

последните биват класифицирани по най-различни признаци: по произход 

(естествени и изкуствени), по йерархичност (прости и сложни), по целенасоченост 

(каузални и финални), по отвореност спрямо средата (отворени и затворени) и 

други. Системната школа в  мениджмънта се интересува най-вече от системата 

като обект и субект на управление.   

Общата теория на системите е лансирана в разгърнат и систематичен вид 

от австрийският биолог Карл Лудвиг фон Берталанфи (1901 – 1972), като първите 

му идеи в рамките на визираната теория датират от 30-те години на ХХ век 

(Bertalanffy, 1968). Като изследва биологичните организми изследователят стига 

до извода, че те се намират в състояние на подвижно равновесие, като успяват да 

си осигурят допълнителна енергия. Всичко това позволява на живите организми 

да стигнат до състояние на негентропия (ентропия със знак минус) и устойчивост 

спрямо външната среда. Берталанфи схваща негентропията като мяра за реда в 

системата на живите организми, която се противопоставя на хаоса.    

 Целта на системния анализ, от гледна точка на управлението, се състои в 

оценката на ефектите от дейността на организацията, като при това се изразходват 

колкото се може по-малко ресурси за постигане на най-оптимален резултат. Става 

ясно, че при такава постановка хаосът трябва да бъде максимално елиминиран за 

сметка на реда. Хаосът, по начало, пречи на системите да бъдат ефективно 

управлявани, ето защо той трябва да бъде неутрализиран.      

 

Ситуационна школа 

     

 Ситуационната школа в мениджмънта се заражда в началото на 60-те години 

на ХХ век. Тук се изхожда от допускането, че организациите не могат да бъдат 

управлявани по универсален (един и същ) начин, а винаги трябва да се изхожда от 

състоянието, особеностите и тенденциите на развитие, както на външната 

обкръжаваща среда, а така също и на вътрешната среда. По този начин 

управлението трябва да се осъществява в резултат от съобразяването с 

характеристиките на външната среда и спецификите на вътрешната среда на 

организацията.    
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 Основните идеи на ситуационната школа могат да бъдат открити още през 

20-те години на ХХ век в творчеството на американската изследователка Мери 

Паркър Фолет (1868 – 1933).  
 

 
Мери Паркър Фолет. Източник: en.wikipedia.org 

 

Срещат се историци на мениджмънта, които твърдят, че Мери Фолет е 

поставила основите на всички модерни концепции за лидерството и 

организацията, но тези оценки ни се струват твърде пресилени и вземане на 

желано за действително. Що се отнася до управленската ситуация Фолет е 

убедена, че различните ситуации изискват различни знания, умения и действия от 

въвлечените в тях участници, което принципно погледнато е вярно и е напълно 

актуално и в наши дни (Follett, 1940).  

Голям принос за ситуационната школа имат американските изследователи 

Пол Лорънс и Джей Лорш. В най-общ план Лорънс и Лорш разглеждат 

организацията и нейната среда (Lawrence and Lorsch, 1967). Те, също така, 

разработват специален модел, който детайлно и систематично описва 

управленските ситуации. По този начин всяка една управленска ситуация може да 

бъде характеризирана в дихотомични двойки: агресивна или неагресивна 

(неутрална), конфликтна или спокойна, еднородна или разнородна, сплотена или 

разпокъсана и други. Най-важните групи ситуационни характеристики, са: 1. 

Пазарните условия, при които функционира организацията; 2. Вида на 

технологиите, които използва организацията; 3. Вида на производство/услугата в 

организацията; 4. Ролята на бизнес-контрагентите на организацията; 5. 

Социалнопсихологическите особености на индивидите и групите, ситуирани в 

организацията. 

 

Програмно-целева школа 

           

 Програмно-целевата школа се формира някъде в началото на 70-те години 

на миналия век. За тази школа най-важното понятие е програма, която най-често 

се схваща като някакъв план за действие (разбиран в широк смисъл) обвързн с 

конкретни цели. Посредством програмно-целеви програми се постигат значителни 
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управленски успехи на най-високо ниво преди всичко в САЩ. Постепенно обаче 

интересът към програмно-целевият механизъм спада и той се замества от други 

управленски инструменти.    

Програмно-целевото управление съдържа три основни процедури: 1. 

Определяне на целите и изграждането (подреждането) им в съответна йерархична 

система (дърво на целите); 2. Създаване на комплексни програми за развитие на 

организационно-управленски комплекси, които да извършат конкретни дейности; 

3. Формиране и развитие на специфични организационно-управленски структури.      

В крайна сметка програмно-целевото управление има за цел постигане на 

конкретен краен резултат при разрешаването на определен проблем, в 

предварително установени времеви срокове. Тоди вид управление не е загубило 

своята актуалност и в наши дни.      

 

Процесна школа 

 

Процесната школа, с всичките й многобройни разновидности, е водещ 

обяснителен научен модел в световно измерение в сферата на мениджмънта към 

настоящия момент (началото на ХХІ век), а възниква някъде около 90-те години 

на ХХ век. Съвременната процесна школа има своите корени в разбиранията на 

Анри Файол. Основната разлика е, че Файол схваща функциите на управлението 

като независими една от друга, докато представителите на процесния подход са 

убедени, че те са серия от непрекъснати действия, които са силно зависими по 

между си. Същината на процесната школа може да се представи съвсем накратко 

така – управлението представлява непрекъснат взаимосвързан процес от функции 

и действия, които се предприемат от мениджърите.  

Изключително важна особеност на процесната школа е, че в нея 

управлението се схваща, анализира, интерпретира и лансира като универсален 

процес и феномен. Управлението е универсално (повсеместно, всеобщо, 

вездесъщо) защото: 1. то се извърша от всеки мениджър независимо от неговия 

властови ранг (йерархична позиция в организацията), 2. във всяка една човешка 

сфера на дейност и 3. във всяка една организация.    

Процесната школа има както своите поддръжници, а така също и своите 

отрицатели. Нейните привърженици я смятат за пълноценна, адекватна и 

работеща, докато нейните противници я интерпретират като статична, крайно 

опростена и дълбоко дехуманизирана. 
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Синергетична школа 

 

Един от най-новите подходи в мениджмънта е синергетичното управление, 

появило се в самия край на ХХ век. То стъпва върху идеите и принципите на 

синергетиката и науката за сложното (complexity science). Създатели на 

синергетиката са немският физик Херман Хакен (р. 1927) и белгиецът от руски 

произход Иля Пригожин (1917 – 2003) – нобелов лауреат по химия. Най-често 

синергетиката се дефинира като наука за самоорганизацията, т.е. като теория за 

самопроизволното възникване на пространствен и времеви порядък (ред) в 

откритите нелинейни системи.  

 В Република България идеите на синергетиката (социалната синергетика) за 

нуждите на управлението (най-вече стопанското) се адаптират, трансформират и 

модифицират от Димитър Йорданов Димитров (Димитров, 2010) и Иван Цанов 

(Цанов, 2017; Цанов, 2014).  
 

 
Димитър Йорданов Димитров (вляво) и Иван Цанов  

Източник: личен архив на автора 

 

 Централни понятия в обяснителните схеми на синергетичната школа са 

хаосът и редът. Тази школа дава напълно нови и невиждани досега описания, 

анализи и интерпретации на значението, ролята и мястото на хаоса и реда в 

управлението. Синергетиката, що се отнася до нейното тълкуване на хаоса и реда 

в управлението (а и изобщо), е нещо невиждано до сега – тя е класическата и 

дълго чаканата иновация във визираната проблемна сфера, както в буквалния, така 

и в преносния смисъл на думата иновация. Най-после в управлението навлиза 

нещо наистина ново, което обаче не е радикално ново, а все пак ново с елементи 

на приемственост. Първите резултати постигнати от синергетичната школа в 

управлението са обнадажедаващи, но има да се извърви много дълъг път напред.     
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* * * 

 

Като обобщение в Таблица 4 представяме едни от най-важните 

характеристики (школа, възникване, основни представители, основен обяснителен 

механизъм) на деветте управленски школи, които функционират в рамките на 

микро управленския подход.   
 

Таблица 4. Характеристики на управленските школи,  

функциониращи в рамките на микро управленския подход 

Източник: Авторът 

 

Школа Възникване Основни 

представители 

Основен 

обяснителен 

механизъм 

Класическа  

школа 

Началото на ХХ век Фредерик Тейлър 

Анри Файол  

Управлението  

Администрацията  

Школа на човешките 

отношения   

30-те години на ХХ 

век 

Елтън Мейо  Човешките отношения 

Поведенска  

школа  

50-те години на ХХ 

век 

Ейбрахам Маслоу 

Дъглас Макгрегър 

Фредерик Хърцбърг 

Човешкото поведение  

Школа  

на количествените  

методи 

50-те години на ХХ 

век 

Василий Леонтиев 

Кенет Боулдинг  

Ръсел Акоф  

Обяснение чрез 

математическото 

моделиране  

Системна  

школа 

Края на 50-те години 

на ХХ век 

Карл Лудвиг фон 

Берталанфи 

и други  

Системата  

Ситуационна  

школа 

Началото на 60-те 

години на ХХ век  

Мери Паркър Фолет 

и други  

Ситуацията  

Програмно-целева  

школа  

Началото на 70-те 

години на ХХ век  

Многобройни  Програмата  

Целта  

Процесна 

школа  

90-те години на ХХ 

век 

Многобройни  Процесите  

Синергетична  

школа  

Последното 

десетилетие на ХХ 

век  

Херман Хакен 

Иля Пригожин  

и други 

Самоорганизацията  

Самоуправлението  

Хаосът и редът  
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2.3.2. Особености на микро управленския подход при изследването на 

българската стопанска политика  

 

 Анализът на особеностите на микро управленския подход при изследването 

на българската стопанска политика изисква написването на отделно 

монографично изследване, което обаче надали някога ще успеем да осъществим. В 

случая само можем да маркираме някои от най-важните особености и да им дадем 

кратък коментар. Най-общо може да се каже, че особеностите на микро 

управленския подход при изследването на българската стопанска политика са 

повлияни най-силно от спецификите (своеобразието) на българските стопански 

организации и отличителните белези на мениджърите, които ги управляват.  

Веднага трябва да отбележим, че е изключително трудно да бъдат изучени в 

ретроспективен исторически план (1920 – 2020) визираните специфики и 

отличителни белези поради множество причини. На първо място, огромна част от 

участници в разглежданите стопански процеси и явления не са вече между 

живите, т.е. не могат да бъдат нито анкетирани, нито интервюирани и мненията 

им ще останат завинаги и безвъзвратно загадка за нас. На второ място, 

изследователите са загубили (нямат никакъв личен спомен) и не могат да 

възстановят характерния стопански Zeitgeist (дух на времето) на преминалите 

исторически епохи. Единственото, което е възможно да се стори е да се изследват 

стопански артефакти и писмени документи. Всеки изследовател обаче знае много 

добре, че това не е напълно достатъчно. Артефактът и изворът (документът) са 

само част от цялостния пъзел, като местата свързани с неподправеното усещане 

(чувство) за конкретната епоха, винаги остават празни и за тях можем само да 

гадаем. На трето място, в нашето съвремие ние използваме изследователски 

инструментариум, който може да е неприложим (абсолютно или частично) за 

проучване на преминали исторически времена.              

Нека все пак да направим опит да опишем и анализираме част от тези 

специфики на българските стопански организации и част от тези отличителни 

белези на мениджърите, които са ги управлявали.  

Първото нещо, което се набива в очи при старателното проучване на 

българските стопански организации през периода 1920 – 2020 г. е, че те са 

относително малки. Малки по всичко – по мащаб, по брой персонал, по брой 

управляващи, по количество капитал (собствен или привлечен), по производствена 

номенклатура, по организационни звена и отдели, по количество контакти с 

външната среда и други. Единственото изключение е времето на т.нар. развито 

социалистическо общество в Народна република България, чиято времева рамка 

не е съвсем ясна, като по въпроса се водят ожесточени научни спорове, но се 

предполага, че обхваща периода 1971 – 1989 г. В този период стопанските 

предприятия в НРБ са най-вече средни по големина казано с цялата условност на 
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този термин. В обсега на визираните времена се създават обаче и предприятия – 

гиганти, като например, Металургичният комбинат (МК) „Кремиковци“, който е 

официално открит на 5 ноември 1963 г.  

 

 
Първият човек на НРБ Тодор Живков реже лентата  

за официалното откриване на МК „Кремиковци“ 

Източник: bgspomen.com 

 

Теорията на управлението отдавна е установила, че по един начин се 

управлява голямо предприятие, а по съвсем друг начин – малко. В тази връзка ни 

се струва, че спецификата „голямо – малко“ не е добре изучена от домашната 

управленска мисъл, макар и да се наблюдават плахи опити за промяна в тази 

посока.  

Второто нещо, което се забелязва е, че стопанските организации в България 

се управляват по най-различни начини и като следствие не може да бъде откроен 

универсален български управленски модел, както примерно, можем да говорим за 

универсален американски управленски модел, универсален германски 

управленски модел, универсален японски управленски модел и т.н. Българските 

стопански организации, все пак, най-често се управляват съобразно 

континентални управленски модели, заимствани най-вече от Германия и Франция. 

След политическата промяна през 1989 г. в страната масово нахлуха американски 

управленски модели (САЩ), които обаче бяха привнесени механично и без 

отчитане на местния колорит, което доведе в крайна сметка до незадоволителни 

крайни резултати. Нерядко обаче стопанските организации по българските земи се 

управляват с еклектични модели, вследствие на импровизация, въз основа на 

принципа „проба – грешка“ или дори по хаотичен начин. Вероятно трябва да бъде 

изграден български универсален управленски модел, който да съчетава (синтезира) 

в себе си елементи от най-приложимите глобални управленски модели и най-

добрата българска управленска теория и практика. В случая са необходими 

обединените усилия на държава, работодателски организации, стопански сектор, 
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нестопански сектор, синдикати, академични и изследователски структури. 

Песимисти сме обаче, че това може да се случи, тъй като липсват желание, воля и 

финансиране.        

Третото нещо, което изпъква е, че българските управленци (мениджъри) 

значително се различават (понякога радикално) по базови характеристики – 

образование, умения, опит, рекрутиране, кариерен ръст, ефективност, ефикасност, 

мотивация, предприемчивост, морални черти, характерологичен портрет, лична 

история и други. Това има своето логично обяснение и донякъде е доловено от 

изследователите. Недостатъчно обаче, в това крайно важно изследователско поле, 

са осветлени някои други ключови въпроси. Може да се изкаже генералното 

мнение, че типичният български управленец притежава стандартни (типични) 

управленски качества и умения и като цяло с желание се бори за собствения си 

просперитет и напредъка на организацията в която работи, която нерядко се 

намира на ръба на банкрута.  Неблагоприятно обстоятелство е, че българският 

управленец (мениджър) като правило се чувства отчужден от собственика 

(държава, община, акционер) на организацията, която управлява, което има 

дълбоки и жилави исторически корени проследими още от времето на османското 

владичество.          

 

2.3.3. Изследователи работили в сферата на микро управленския подход 

касателно българската стопанска политика    

 

За разлика от макро управленския подход, при микро управленският подход 

касателно българската стопанска политика, са налице доста повече изследователи, 

които работят в неговото методологично русло. Не е възможно да представим 

всички тях, като се съсредоточаваме само върху някои от най-авторитетните. В 

тази връзка описваме, анализираме и интерпретираме творчеството на 

академичните учени Илия Христов, Ангел Ангелов и Камен Каменов. Всичко това 

е направено по еднотипен начин, което не пречи да се открои индивидуалният 

принос на всеки един от тях. Тези трима автори разгръщат научните изследвания 

по стопанско управление и стопанска политика както в теоретично, а така също и 

в практическо измерение и то в рамките на микро управленския подход. Много 

различни като академичен натюрел те са обединени от приблизително еднаква 

управленска методология (функционираща върху темелите на микро 

управленския подход) изградена въз основа на най-модерните схващания за 

мястото и ролята на стопанското управление в битието на човешкия социум.      
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Илия Христов 

1943 – 2018 
 

 
Илия Христов. Източник: Цанов, 2019 

 

Животоописание 

 

Илия Ставрев Христов е роден в Бургас през 1943 г.   

 Средно образование получава в родния си град. След това следва в 

Ленинград (днес Санкт-Петербург). Учи икономика във Варшава (Полша). 

Специализира в Германия и Австрия. Владее руски, полски и немски. Професор 

по социално управление в Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ Бургас. 

Преподава управленски и туристически науки.  

Автор е на 12 научни монографии, 7 учебника, 7 учебни помагала, 1 

методическо пособие, 19 студии (от тях 6 в чужбина), над 225 доклада (от които 

56 в чужбина), както и на над 150 научно популярни статии. Автор и съавтор е в 

над 20 научно-приложни разработки по конкретни възложения на обществената 

практика. 

Починал през 2018 г. 

 

Творчество  

 

 Илия Христов е забележим, плодовит и самобитен автор на академични 

трудове. Неговото творчество е обширно и обхваща просторен дял от сферата на 

стопанското управление. Съчиненията на този изследовател в разглежданата 

проблемна зона се характеризират със следните основни черти. 

 Първо, най-общо казано, той е привърженик на Файоловата (универсалната) 

школа в теорията за стопанското управление и в по-малка степен – в съответствие 

с направленията за междуличностните отношения и човешкото поведение. Тази 

привързаност към концепцията на Анри Файол е заявена явно, многократно и 

недвусмислено от самият Илия Христов в неговите трудове.   

 Второ, академичното писмено наследство на този български професор е 

донякъде разпръснато, но все пак се фокусира в някои от най-важните аспекти на 
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стопанското управление, като той използва преди всичко микро управленския 

подход. Особен и видим акцент се открива в проблемните кръгове на 

управлението на кадрите, ръководенето, стопанските ръководители и 

професионализацията на последните, както и в технологизирането на стопанското 

управление. 

 Трето, крайно рядкото за български изследовател перфектно владеене на 

полски език, оказва силно влияние върху неговото творчество. Той е завършил 

икономика във Варшава (Полша) и това обективно обстоятелство се отразява 

върху целия му последващ професионален път. Макар и да не принадлежи към 

водещите световни формации, полската управленска школа в сферата на 

стопанското управление, може да се похвали със значителни постижения и 

видими резултати. В следствие на това Илия Христов с охота цитира, анализира и 

интерпретира полски автори.  

 Четвърто, този учен има собствен и немалък управленски опит, придобит в 

различни предприятия и организации – както в стопанския сектор, а така също и в 

нестопанския сектор. При внимателно изучаване на неговото академично 

творчество визираната прагматична линия осезаемо и отчетливо се забелязва и 

чувства. Илия Христов не е само чист теоретик на стопанското управление, а и 

отявлен привърженик на широко разпространената идея, че управлението е и 

наука, но и изкуство. Той смята обаче, че за изкуството е необходим талант.      

 Пето, Илия Христов принадлежи към тази кохорта от теоретици на 

управлението, които са дълбоко убедени, че ръководенето на хора в обсега на 

стопанското управление е най-сложното нещо на света. В тази връзка той пише 

дословно: „Продължаващото в България с печални последици битуване на 

обществена нагласа и практика, че всеки може да бъде действителен ръководител, 

стига да бъде избран или назначен за такъв, е в пълен разрез с истината. А тя е, че 

ръководител не е длъжност, а професия. Ръководната роля е по-сложна и по-

отговорна от всяка друга обществено-трудова роля, в това число и от тази на 

лекаря, съдията и т.н.“ (Христов, 2004а, задна корица).     

 Характерно за публикациите на Илия Христов е техният полемичен стил. 

Ето само едно потвърждение на това твърдение във връзка с темата за стопанския 

ръководител, водеща за творчеството на този изследовател: „Преди десетилетие-

две всеки трети или четвърти човек в България вземаше години наред уроци за 

овладяване на някакъв музикален инструмент. Но малцина после успяваха да 

станат професионални инструменталисти. Основна причина за това е липсата на 

талант. И за областта на музиката например това е разбираемо за всеки. А за 

областта на управлението? 

 Повече от нелепо е да се счита (и да се прави на практика) това, което се 

върши у нас в продължение на десетилетия. Например: „Той е наш човек, той е 

послушен, значи можем да го направим началник“!? Или пък: „Той е предан на 
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партията (понастоящем – на тази, която е на власт), значи става за шеф“. В краен 

случай се прилага и друг, не по-малко неудачен с оглед на последиците подход: 

„Той е много добър говорител в телевизията, следователно става за депутат“ (т.е. 

за длъжностно лице, решаващо съдбините на цял един народ). Или пък: „Той 

умело управлява кораб (техническа, т.е. детерминирана система), защо пък да не 

управлява удачно цяло едно пристанище“ – с 2500 души персонал, централен 

пункт за срещи на всички видове транспорт и хиляди български и чуждестранни 

клиенти и представляващо много сложна (корабът е само сложна) вероятностна 

(корабът е детерминирана) система. И т.н., и т.н.  

 Нелепо и неефективно е например някой да учи за ръководител (магистър по 

стопанско управление) цели пет години и след това да стане ясно, че той не е 

пригоден за успешно извършване на ръководна дейност. А това се случва и ще 

продължи да става, докато се прилага „на входа“ на университетите неподходяща 

система за прием на студенти по специалности, предназначени за подготовка на 

професионални ръководители. Ето например, за специалността „Стопанско 

управление“ някое висше учебно заведение е въвело и след него почти всички (а 

може би дори всички без изключение) висши учебни заведения въвеждат приемен 

изпит алтернативно по математика, български език, история, география. Не е 

необходимо човек да е специалист по логика, за да проумее, че ако чрез проверка 

на математическите знания може да се установява пригодността на кандидат-

студента успешно да се образова за стопански ръководител (т.е. за бакалавър или 

магистър по стопанско управление), то повече от очевидно е това да не може да 

става в задоволителна степен чрез изпит по български език. Защото добрата 

подготовка по математика и изборът чрез нея да се прави опит за влизане в 

учебното заведение, говори за кандидат-студент, чийто тип висша нерва дейност е 

мислителен (с наклонност към абстрактно мислене), докато добрите познания по 

български език и литература и желанието на кандидат-студента да се „бори“ за 

влизане в кръга на приеманите в съответната специалност чрез тази област от 

знания, се обуславят от художествения (напълно противоположен на 

мислителния) тип висша нервна дейност“ (Христов, 2003, стр. 213-214).         

 Илия Христов обстойно се занимава и с широко дискутирания проблем за 

централизма, децентрализма и делегирането в управлението. И в този случай той 

пречупва тази проблематика през призмата на българската действителност, като 

пише черно на бяло: „В годините след 1989-та, със замисъл да се подобри 

функционирането на българското национално стопанство, е предприето 

осъществяването на радикална децентрализация. Ликвидирани биват досегашните 

държавни стопански обединения с оглед намаляването на междинните 

управленчески инстанции. В съответствие с влезлия в сила през 1991 година 

Търговски закон стопанските предприятия започват да се преобразуват не само по 

юридически статут, но и по форма на собственост. Официалният мотив за това е 
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те да се превърнат наистина в самоуправляващи се стопански субекти и във 

възможно най-самостоятелни във всяко (юридическо, организационно, 

технологично, административно и особено във финансово-икономическо) 

отношение стопански единици, съставящи националното стопанство.  

 Какви са действителните последици от това? ...Оставяйки настрана 

неизпълнимостта и грешността на част от управленските решения следва да се 

отбележи, че убийственият за населението резултат се дължи на 

несъстоятелността на управлявалите през този период да „преливат“ волята си у 

управляваните, т.е. да предизвикват изпълнение на избраните управленски 

решения. 

 Основни причини за този вид несъстоятелност ако управленческите 

решения са изпълними, а управляващите имат желание да управляват, могат да 

бъдат: генетичната и квалификационната непригодност на управниците или/и 

възприетия у нас модел за управление. Невъзможността управниците да 

„преливат“ своята воля у управляваните се дължи и (поне в някакъв процент от 

случаите) на хлабавите, а понякога и напълно прекъснати прави и обратни връзки 

в децентрализирания тип модели за управление – характерен и за българския 

случай в годините след 1989 и вероятно избран без достатъчно точно оценяване на 

условията и обстоятелствата в България, в българското общество, в българското 

национално стопанство. Това обуславя целесъобразността от насочване на 

вниманието към споменатия вече смесен (междинен) модел за управление на 

националното стопанство“ (Христов, 2004b, стр. 28-33). 

 От цитирания текст става ясно, че Илия Христов не е привърженик нито на 

централизма, нито на децентрализма в управлението, а се застъпва за смесен 

(междинен) вариант стоящ някъде по средата между тези два крайни полюса.                               

 Този изследовател е радетел за понятийна чистота и прецизно използване на 

терминологията в пределите на стопанското управление. Ето какво пише той в 

тази връзка: „Освен „управляване“ (управление) са известни и се използват 

термините „ръководене“, „администриране“, „регулиране“ – неведнъж като 

синоними на първия. Всъщност такива ли са те? И ако не са, какво е тяхното 

съдържание? Доколко подобни и различни са те? 

 И досега някои от тези термини у нас, а и в редица други страни нямат 

еднозначна трактовка. Причините за това са повече от една. Към тях могат да се 

отнесат и следните: 

 1. Сравнителната младост на науките за стопанското управление и оттам – 

„неулегналостта“ дори на основните, фундаменталните термини; 

 2. Дефинирането им от гледна точка на автори с различна специалност: 

икономисти, социолози, психолози, кибернетици, та дори и техници. 

 У нас проблемът за основните термини от областта на управлението е още 

по-голям, още по-сложен. Това е последица в значителна степен от липсата на 
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думи в българския лексикон, съответстващи на диференцираната терминология в 

някои чужди езици.  

 Общото в горните термини е в това, че те изразяват някакъв процес.  

 Според наложилата се у нас терминология приемаме, че най-широко 

понятие е управлението. След като то е процес, неговата същност се изразява в 

избиране и осъществяване на въздействие на един елемент (управляващ, субект на 

управление, управляващ блок, управляващ орган или управляваща система) върху 

друг елемент (управляван, обект на управление, управляван блок, орган или 

система) по такъв начин, че поведението (действието или целенасоченото 

бездействие) на последния да предопределя постигане на предварително 

определени (поставени или избрани) цели, при което следва да е налице 

отношение на субординираност от страна на втория към първия.  

 Обекти на управлението могат да бъдат машини, механизми (изобщо 

неживи елементи), животни и хора. 

 Когато управляващите въздействия се определят и осъществяват от едни 

върху други хора, върху техните взаимоотношения и процесите, осъществявани 

върху тях и с тях, може да става дума за социално управление. При това процесите 

могат да бъдат и трудови (производствени). И следователно, в управляваната 

система могат да са налице и неодушевени елементи – машини, съоръжения и т.н. 

 Ако обектите на управлението се направляват към постигане на стопански 

цели от управлявана система, основните елементи на която са хора, има основание 

да става реч за стопанско управление.  

 При положение, че субектите, избиращи решения, са хора и за тяхното 

изпълнение последните въздействат целенасочено върху други себеподобни, 

които им се субординират (реагират по начин, адекватен на целенасочените 

въздействия), протича ръководен процес, т.е. осъществява се ръководене.                        

 ...Администрирането е понятие много близко до социалното управление. В 

американската литература този термин се отнася до извънстопанските единици 

(организации) – училища, болнични заведения, учреждения и т.н.  

...Същността на администрирането се изразява във вземането на 

програмируеми решения, като не е задължително това да се прави от компютър.  

...В заключение, администрирането може да се определи като частично, 

непълно социално управление, базиращо се на субординираността и налагането на 

висшестоящото звено (инстанция) на директиви (инструкции), по правило, 

формализирани.  

...Остава да се разгледат и сравнят термините „управление“ и „регулиране“. 

В много държави на света терминът „управление“ се свързва със стопанските 

единици, докато регулиране извършват изпълнителните органи на държавната 

власт. В бившите т.нар. социалистически страни се е формирала друга ситуация, 

при която има заличаване на границите между „управляване“, „администриране“ и 
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„регулиране“. Възприето е в тези страни да се говори за управление на народното 

стопанство, макар че в светлината на днешното знание би следвало да става дума 

за администриране. Опитите да се приложи управление в рамките на цялото 

стопанство на страната повлякоха след себе си нежелана, нерезултатна 

(неуспешна), неудачна централизация в неговото направляване. Като последица 

тези страни се лишиха от съвременно управление както в общодържавни граници, 

така и в стопанските единици.  

Регулирането се характеризира със значително по-ниска от стопанското 

управление правна нормираност.  

В държави, претендиращи за прилагане на демократични принципи при 

упражняване на власт, регулирането като нейна съставна част трябва да означава 

осъществяването на политика.  

...Сравнителният анализ на съдържанието на процесите на управляване, 

администриране и направляване (регулиране) хвърля изразителна светлина върху 

въпроса за бюрократизма. В капиталистическият свят бюрократизмът не засяга 

или почти не докосва управляването на стопанските институции, т.е. стопанското 

управление. Той обаче придружава неотлъчно процесите на администриране (на 

обществените дела, образованието, културата, науката, здравеопазването и т.н.)“ 

(Христов, 2007, стр. 16-20).   
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Животоописание 

 

 Ангел Георгиев Ангелов е роден на 1 юли 1944 г. в гр. Садово (Пловдивско).  

 През 1970 г. завършва висше образование във ВИИ „Карл Маркс“ (днес 

УНСС – София) по специалност „Икономика на промишлеността“. През периода 

1970 – 1973 г. работи като асистент и старши асистент в Институт по социално 

управление. От 1973 г. е на работа във ВИИ „Карл Маркс“ (днес УНСС – София), 

където е бил ръководител на катедра „Управление“ и зам.-декан на факултет 

„Управление и информатика“. През 1985 г. защитава кандидатска дисертация (по 

днешна нормативна уредба придобива образователна и научна степен „доктор“) на 

тема: „Проектиране на вертикален тип производствено обединение“. Притежава 

научните звания „доцент“ (1987) и „професор“ (2007). Основните му 

научноизследователски интереси са в сферата на стопанското управление, 

организационното поведение и управлението на малкия и средния бизнес.             

 Починал през 2016  г.  

 

Творчество 

  

Най-същественият научен и практически принос на Ангел Ангелов е в 

сферата на общото (класическото) управление (general management). В тази сфера 
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той наистина плува в свои води и дори изрично го заявява в учебното помагало 

„Основи на мениджмънта“: „Амбицията на автора е тази книга да предложи на 

читателя цялата азбука на мениджмънта, както тя се разглежда и третира от 

специалистите в цивилизованите страни. Друг е въпросът, че цялата тази огромна 

материя, когато се използва за учебни или изследователски цели може да бъде 

разделяна или преструктурирана по най-различни начини. Затова читателят не 

бива да се изненадва, когато срещне заглавия на книги и учебници, които напълно 

съвпадат със заглавията на отделни теми или техни съставни части от настоящето 

издание.  

Авторът си дава отлична сметка, че борави с една много динамична и 

дискусионна материя. Поради тази причина неговата цел е, като използва най-

новите литературни източници в тази област, без да има претенции на 

първооткривател, на един разбираем език и достъпен стил, читателят да 

преосмисли своето разбиране и отношение към всичко онова, което се нарича 

мениджмънт и да се сдобие с нови полезни знания, които ще му послужат за по-

успешна реализация в социалната практика.  

Като се има предвид, че издания с подобно съдържание са все още рядкост у 

нас, настоящата книга ще запълни един вакуум в системата на ВУЗ и 

следдипломно обучение. Тя е предназначена за широк кръг читатели: за студенти 

и следдипломници, които изучават учебната дисциплина „Основи на 

управлението“; за стопански ръководители; за стартиращи в бизнеса 

предприемачи; а защо не и за обучаващите се в колежите по мениджмънт, 

придобили напоследък широка популярност у нас“ (Ангелов, 1998, стр. 9).                

 Вижда се ясно, че Ангел Ангелов разбира чудесно необходимостта от 

популяризация на мениджмънта в първите години на прехода (цитираният откъс е 

от книга писана през 1998 г.) на България към пазарно ориентирана икономика и в 

тази връзка той изпълнява една обществена, стопанска и дидактична 

необходимост.  

 Визираният изследовател анализира и някои ключови въпроси от сложните 

и необхватни селения на стопанското управление, използвайки микро управленски 

подход. В случая привеждаме възгледа му за баланса на властите в организацията: 

„Концепцията за зависимостта потвърждава още едно твърде разпространено, 

несъстоятелно схващане за властта. Много хора считат, че притежаването на власт 

означава възможност за налагане на своя воля, независимо от чувствата, 

желанията и способностите на потърпевшите. Ако това беше така, всички 

ръководители в една организация би трябвало да имат власт, с която да оказват 

влияние върху собствените си подчинени до крайна степен. Но ние знаем, че не 

винаги е така. Сега повечето от специалистите в областта на мениджмънта смятат, 

че влиянието и властта зависят от личността, върху която се оказва влияние, от 

конкретната ситуация и от способностите на самия ръководител. Не съществува 
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реална, абсолютна власт, така както никой не може да оказва влияние на всички 

хора във всички ситуации.  

 В една организация например властта зависи отчасти от самата йерархия. Но 

колко власт има дадена личност в конкретна ситуация зависи не от нивото и 

неговите формални пълномощия, а от степента на зависимост от други лица. 

Колкото зависимостта на едно лице от друго е по-голяма, толкова и властта на 

друго лице е по-голяма. Това може да се изрази посредством следната формула: 

нивото на овластеното лице Х над лицето Y e равно на степента на зависимост на 

лицето Y от лицето Х“ (Ангелов, 1998, стр. 262-263).  

 Ангел Ангелов владее в детайли материята на общия мениджмънт и 

организационното поведение, което си личи, например, от неговите разсъждения 

за делегирането и отговорността. Конкретно той пише: „Важно е да се осъзнае, че 

делегирането се реализира само в случая на поемане на пълномощия и че 

отговорността не може да бъде делегирана. Един ръководител не може да 

„размива“ отговорността и да я предава на своя подчинен. Тук има една тънкост – 

лице, на което е възложена отговорността за решаване на някаква задача, не е 

задължено да я изпълни лично. ...ако търговският агент не изпълни своите планови 

задачи за годината и в резултат на това отделът по реализацията не изпълни своя 

план, то ръководителят на „Отдел реализация“, а не търговският агент, трябва да 

отговаря пред търговския директор“ (Ангелов, 1998, стр. 159).  

 В крайна сметка Ангел Ангелов (1998) си дава ясна сметка, че готови 

отговори или рецепти за изясняване успеха или неуспеха на дадена организация 

няма и обобщава, че не съществуват управленски концепции, методи и модели, 

които да са еднакво пригодни за всички времена, за всички организации и за 

всички  ситуации. Един метод може да е бил много успешен в миналото, но 

непригоден или излишен днес или в бъдеще.                  

 В заключение можем да отбележим, че в академичното творчество на Ангел 

Ангелов могат да бъдат откроени следните важни характеристики и особености: 

 Първо, Ангел Ангелов е класически изследовател в полето на стопанското 

управление. Това става видно, например, от неговите трудове по „Основи на 

управлението“ и „Основи на мениджмънта“. В тях са обхванати почти всички 

съществени въпроси от теорията и практиката на управлението и мениджмънта в 

тяхното мейнстрийм измерение. Визираното обстоятелство е от голяма полза за 

студенти и/или начинаещи изследователи, които могат да усвоят основният 

управленски тезаурус от неговите произведения, които, също така, са добре 

композирани от дидактична гледна точка.    

 Второ, този изследовател отлично съзнава значението на организационното 

поведение за стопанското управление изобщо. В тази връзка той анализира и 

интерпретира факторите и атрибутите на организационното поведение и техните 

релации с комплицирания свят на стопанското управление. Изводите до които 
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стига и препоръките, които извежда, са от съществено значение за управленската 

теория и практика.  

 Трето, Ангел Ангелов осъзнава много добре, че решаващ фактор за 

стопанския подем на България и нейното икономическо развитие е малкият и 

средният бизнес и прави сполучлив опит да предложи собствената си научна 

експертиза в тази област. Неговите разработки за управление на предприятията, 

които оперират в ареала на малкия и средния бизнес, са със значителна 

практическа приложимост.                     
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Камен Каменов. Източник: Цанов, 2019 

  

Животоописание 

 

 Камен Цветанов Каменов е роден на 3 май 1950 г. в с. Мали Дреновец 

(Видинско). Завършва гимназия през 1968 г. в с. Арчар. Висше образование 

придобива през 1974 г. в Стопанска  академия „Д.  А.  Ценов“  –  Свищов.   

Той е дългогодишен ръководител на катедра „Мениджмънт“ при Стопанска 

академия „Д. А. Ценов“ Свищов. За заслуги по утвърждаване името на СА „Д. А. 

Ценов“ в страната и света е избран за „Почетен професор“ (2012). Камен Каменов 

е доктор по икономика (1981) и доктор на икономическите науки (1997). Доцент 

(1986) и професор (1998) в Стопанска академия „Д. А. Ценов“ в Свищов. Директор 

на Висшата бизнес школа към Стопанска академия „Д. А. Ценов“ (1988 – 1991). 

Главен редактор на библиотека „Стопански свят“ – издание на СА „Д. А. Ценов“. 

Главен редактор е на междууниверситетското списание „Икономика 21“. Има над 

300 научни публикации.   

 Починал през 2019 г.  

 

Творчество 

 

 Творчеството на Камен Каменов по стопанско управление е обширно, 

богато и изчерпателно. За разлика от някои други български изследователи 

ситуирани в ареала на стопанското управление, които пишат и по друга тематика, 

при Камен Каменов основният съдържателен корпус излязъл изпод перото му е 

посветен почти изцяло на визираната сфера. Още приживе той е признат в 

България за един от най-задълбочените и най-авторитетните автори на академични 

публикации по стопанско управление, което трябва да признаем не се среща 

твърде често, а направо да го кажем без недомлъвки, е изключение. Внимателният 

прочит на богатото му академично наследство ни дава основание да направим 

следните най-общи констатации: 
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 Първо, академичните разработки на този автор обхващат много широк 

тематичен ареал. Изследванията му почти покриват и изпълват свода на 

стопанското управление от т.нар. мейнстрийм. Камен Каменов разбира 

стопанското управление в неговата дълбочина и е оригинален мислител. Все пак 

ученият прекрасно схваща, че стопанското управление е преди всичко 

практическа наука, а не философска (умозрителна) такава и поради тази причина 

не утежнява излишно текстовете си със спекулативни разсъждения, не че по 

принцип не може да го прави.  

 Второ, основен акцент в неговите съчинения се поставя върху използването 

и трансфера на теорията, механизмите и инструментите на стопанското 

управление в реалната бизнес среда. Когато създава научна публикация Камен 

Каменов почти винаги „гледа“ през очите на потребителя на четивото и не 

изгражда собствени теоретични кули от слонова кост, разбираеми само за него. 

Това е безспорен положителен елемент, който рязко увеличава читаемостта и 

използваемостта на произведенията му.  

 Трето, любим похват на Камен Каменов е да анализира и интерпретира 

конкретни ситуации от стопанската практика, както и да описва и тълкува 

мениджърското поведение. В това отношение той е особено добър. Неговите 

управленски ситуации и бизнес казуси наистина са взети от самия живот и точно 

това ги прави толкова естествени, изчерпателно информативни и съвсем понятни.                                   

 Четвърто, Камен Каменов е здраво стъпил върху почвата на българската 

стопанска действителност и отлично познава българското управленско житие и 

битие. Той се съсредоточава върху съдбата и проблемите на българския 

мениджър, а не на американския, германския, руския и т.н. – не че и това не е 

важно във формиращия се глобален бизнес свят. Той съзнава, че има научен дълг 

преди всичко към своите, а не толкова към чуждите, макар науката да не познава 

националните граници. Изследователят е неподправен български автор и това си 

личи във всеки ред написан от него.  

 Пето, особено силен е този творец при написването на учебници и учебни 

помагала. Той притежава несъмнен и то голям педагогически талант и прекрасно 

владее управленската пропедевтика. Нещо повече – голяма част от дидактичните 

му произведения могат да се ползват и като ръководства за самоподготовка, което 

говори само по себе си. Изобщо качествата на неговите учебни трудове са 

несъмнени и безспорни. Вероятно те ще бъдат ползвани и занапред и то в рамките 

на няколко десетилетия.  

 В творчеството на Камен Каменов се откроява особен афинитет към 

фигурата на мениджъра (управленеца), което е проекция на микро управленския 

подход. Изследователят изучава и интерпретира неговото поведение от най-

различни гледни точки и то в голяма дълбочина и с рядко срещана нюансировка, 

като стига до изводи еднакво ценни както за теорията, а така също и за 
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практиката. Ето какво пише той, например, в статията „Власт – поведение и 

себедоказване на мениджъра“: „...може да се направи извода, че немалка част от 

проблемите около нас са плод именно на разминаване на длъжностното и 

личностно поведение. Особено опасно е това явление в случаите, когато се 

разполага с власт и става все по-опасно, колкото властта е по-голяма, по-

неограничена. Това не е въпрос само на преките загуби нанесени на обществото в 

материален, а защо не и в духовен план. Това е въпрос на деформиращо 

въздействие, върху съзнанието на онези, които са подвластни на тези мениджъри.  

 ...За нарушения, произтичащи от длъжностното поведение, обществото е 

създало защитни бариери – закони, в които на нарушението съответства и 

наказанието. Такива има и за негативните прояви на личностното поведение. Но 

като че ли тук не всичко е обхванато. Няма закони, съд за отчуждението между 

хората, за безразличието… По-точно няма такива, докато те не доведат до 

социална катастрофа, засягаща интересите, дори живота на много хора – тогава 

вече има, но е късно. И в крайна сметка какво се получава, в основата на доброто 

съответствие на обществените цели и интереси и длъжностно поведение лежи 

личностно поведение. Като че ли ние се стремим да вкараме някаква схема, да 

управляваме първото, а второто го приемаме такова, каквото е. В това се състои и 

основният проблем, атакува се не причината, а следствието. Ето защо, макар и с 

контролни функции в нашето общество да са ангажирани органите на държавния 

финансов и вътрешно-ведомствен контрол, стопанска полиция и др. нарушенията 

не намаляват, напротив – растат.  

 От къде идва сложността на проблема за управление на личностното 

поведение? Може би от липсата на адресност. Ако лесно може да се установи, че 

бракът е резултат от немарливост от страна на специалисти и ръководство (и 

затова те не получават премия), то изключително трудно е да докажем, че те като 

личности притежават тези негативни за обществото качества.  

 За правилно морално и социално формиране на личността, може би е нужно 

да се скъса с малките компромиси навсякъде и във всичко. Този зле разбран 

хуманизъм зрънце по зрънце се натрупва, за да се превърне един ден в почти 

неуправляем процес. И тогава наистина имаме омагьосан кръг, защото зад 

големите грешки ние не виждаме малките компромиси. И ще ни бъде трудно да 

кажем кое е определящото, дали длъжностното, или личностното поведение“ 

(Каменов, 2007, стр. 20-24). 

От цитирания текст могат да бъдат направени три главни извода. Първият е, 

че Камен Каменов познава почти до съвършенство битието на българския 

мениджър и извършва напълно адекватни анализи на неговата дейност. Вторият е, 

че се наблюдава несъмнена връзка между неговите интерпретации и 

мениджърската действителност в България. Третият е, че авторът перфектно 

владее прийомите на микро управленския подход и неговия инструментариум.        
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      Нека да завършим представянето на творчеството на Камен Каменов с 

фрагменти от последната му публикация, любезно предоставена на редакционния 

екип на основаното от самия него списание „Икономика“ 21. Привеждаме само 

въведението и краят на студията му „10-те „НЕ“ за мениджърска ефективност“ без 

коментар, за да стане ясно как с малко думи се казва много и как само с помощта 

на няколко изречения се правят проницателни заключения: „Въведение. Това, 

което се случва или приема като даденост сега, много често е подготвено далеч 

във времето. Само мениджър, който е стъпил на сигурното минало, може да има 

поведение, адекватно на ситуациите в настоящето, и да бъде прозорлив за 

бъдещето. Това да знаеш кога и при какви обстоятелства да кажеш „не“, много 

често е в основата на елиминирането на конфликтни ситуации в бъдещето и 

спестяване на неефективно разходване на средства в организацията. В случая 

„НЕ“-то не означава отрицание в буквалния смисъл, а критично преосмисляне на 

поведението на мениджъра и екипа при решаването на базови проблеми в 

организацията.                 

      „НЕ“-то при подходящи ситуации и с реален ефект при решаването на 

конкретни проблеми означава, че мениджърът не живее в измислен свят с 

властова декорация, а здраво е стъпил на земята. И като цени хората с 

професионални качество и морал, така е непримирим към нарушителите на 

професионалната етика и трудовата дисциплина.  

 Синтезирането на 10-те НЕ в студията, от една страна, е свързано с 

необходимостта от съобразяването на мениджъра с възможни поведенчески 

прояви при реализацията на управленския процес и от друга – с научните 

постановки в тази насока. В случая НЕ-то е по-скоро основание за осмисляне на 

поведението на мениджъра в различни ситуации и ориентирането му за правилно 

решаване на възникналите проблеми. Да се дават предписания и технологични 

решения за конкретно поведение, е не само трудна задача, но и непосилно дори за 

специализирани екипи. И това е така, защото човек в различно време проявява и 

различно поведение. В едни ситуации може да се проявят качества, които при 

други да изглеждат коренно противоположни. В случая става дума за рамка, в 

която трябва да се търсят и определят някои от основните елементи на поведение 

на мениджъра, които биха му спестили някои чисто човешки слабости във връзка 

с властта и с това да осигурят по-висока мениджърска ефективност. При това 

винаги трябва да се има предвид, че основна опора за мениджъра при 

реализацията на управленския процес са членовете на неговия екип. Допускането 

на компромиси при неговото формиране ще повлияе в негативна посока на 

усилията за осигуряването на устойчив управленски процес.                

 ...Проблемите, свързани с мениджърската ефективност, са многолики. Те 

могат да бъдат обект на оценка и анализи от специалисти и учени от различни 

области – философи, социолози, икономисти, юристи, психолози и т.н. Основните 
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изводи, които могат да се очертаят от разгледаните въпроси в студията, отнасящи 

се до 10-те НЕ за мениджърска ефективност са в две направления.  

 Първо, за да има ефективен управленски процес, от значение е начинът на 

неговото структуриране. Всяко несъответствие във връзка с нормативната база, 

субекта и обекта на управление трябва да бъде навреме диагностицирано и 

решавано, респ. и с подходящото поведение на мениджъра за ефективна 

ръководна дейност. 

 Второ, поведението на мениджъра и неговия екип е в основата на 

ефективното използване на правилно структурирания управленски процес. 

Единствено човешкият фактор, ако това е налице, оказва влияние върху крайните 

резултати със собственото си поведение. Мотивирането на тази активност е 

въпрос на мениджърско умение и поведение“ (Каменов, 2019, стр. 4-32).  

 Все пак да споменем нещо важно накрая. Горният текст е отпечатан в 

междууниверситетското списание  „Икономика“ 21, създадено от самият Камен 

Каменов. Вижда се, че той има рядко срещащо се схващане за ролята и мястото на 

обединената и всеобхватната българска наука за стопанското управление, а не е 

привърженик на затвореното само зад стените на един български университет или 

една българска катедра познание (академично феодализиране). Наистина това е 

виждане на общобългарски визионер от голям мащаб. В случая Камен Каменов 

демонстрира рядко срещаща се в България широта на възгледите, а не тесногръда 

ведомствена (тясно университетска и тясно катедрена) закостенялост.                 
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ГЛАВА ТРЕТА. 

ИЗСЛЕДВАНЕ  

НА БЪЛГАРСКАТА СТОПАНСКА ПОЛИТИКА  

ПОСРЕДСТВОМ УПРАВЛЕНСКИЯ ПОДХОД  
 

Въведение  

 

 В Глава трета демонстрираме на практика способността на управленския 

подход да изследва българската стопанска политика, а така също и българското 

стопанство. В тази връзка главата е разделена на две обособени части. В първата 

част (параграф 3.1.) представяме методиката на изследване, която е авторска 

(оригинална). Във втората част (параграф 3.2.) извършваме самото изследване 

съобразно методиката.  

Както ще стане ясно изследването не е пълно, систематично и всеобхватно, 

като то манифестира преди всичко възможности, методология, методика и 

съответен инструментариум. Въпреки това получените резултати са напълно 

достатъчни за да се направят релевантни и прецизни описания, анализи и изводи. 

Управленският подход доказва, че притежава голяма изследователска мощ за 

изпълнение на почти всяка, дори и много трудна, проучвателна задача.            

 

3.1. Методика на изследване  

 

 Спрямо изследването на българската стопанска политика може да се 

подходи по много начини, като класическите, които се използват са от 

проучвателния инструментариум на историята, икономиката, политологията и 

социологията. Методиките на изследване, също така, са значително количество, 

макар и да не са безброй. В конкретния случай на нашето изследване сме 

ограничени от няколко обстоятелства и неминуемо трябва да се съобразим с тях. 

Първо, ние трябва да извършим проучването си изцяло в рамките на управленския 

подход, а не на някакъв друг. Второ, необходимо е изследването ни да използва 

макро управленски и микро управленски инструменти със съответните им 

елементи за описание, анализ и интерпретация на интересуващия ни феномен 

(българската стопанска политика). Трето, имаме намерение изследването ни да 

бъде относително опростено, за да бъде разбираемо за максимално широк кръг 

читатели, а не само за тясна специализирана аудитория. В тази връзка не можем да 

си позволим използването на сложни количествени методи (математико-

статистически инструментариум), не че не сме в състояние да го направим. 

Математиката плаши типичния читател, ние това го знаем, и се стараем да я 



180 

 

избегнем. Четвърто, описанията, тълкуванията и изводите ни трябва да са кратки, 

ясни и синтетични, тъй като сме водени от принципа за лаконичност. 

Многословието през XXI век окончателно приключи.      

 Подхождаме по следния начин.  

 1. Разделяме изследвания от нас времеви период (1920 – 2020 г.) на пет 

отделни времеви периода с 20-годишна продължителност, както следва: 1. 

Времеви период 1920 – 1939 г.; 2. Времеви период 1940 – 1959 г.; 3. Времеви 

период 1960 – 1979 г.; 4. Времеви период 1980 – 1999 г.; 5. Времеви период 2000 – 

2019 г. Избираме 20-годишната продължителност, тъй като използваме 

управленски подход, който не се съобразява особено много с история, икономика 

и политика и с техните маркери, а с управление, което си има други маркери. 20-

годишният времеви период, също така, е много удобен за изучаване от гледна 

точка на управлението – той е кратен и се състои от две десетилетия.  

Традиционно българските изследвания по стопанска история (изобщо по 

история) подхождат по друг начин – разделят българските времеви периоди в 

сферата на стопанската политика (в стопанството изобщо) по историко-

политически признак – т.е. почти винаги така: от 1878 до 1918 г.; от 1919 до 1944 

г.; от 1944 до 1989 г.; от 1990 до 2022 г. Ние обаче, сме управленци, а не историци, 

икономисти или политолози. В тази връзка управленската наука, управленската 

методология и управленската методика се интересуват най-вече от управлението 

на българската стопанска политика, а не от нейната история, икономика или 

политика. Това ще рече, че историко-политическите маркери, са си историко-

политически, но не са фундаментални управленски маркери. Управлението не е 

равно на история, нито на икономика, нито на политика. Управленският подход 

може съвсем спокойно да постави, например, управлението на правителството на 

Александър Стамболийски (1919 – 1923) редом с управлението на, да кажем, 

управлението на правителството на Станко Тодоров (1971 – 1976), докато 

историческият подход обикновено не го прави. Апропо, Ал. Стамболийски и 

неговата стопанска политика. Историята се интересува от биографията на 

земеделския вожд и неговия житейски път формирал своеобразни стопански 

възгледи, икономиката проучва съсловната му икономическа идеология и 

предприети икономически действия, политологията изучава как е постигнал, 

задържал и загубил стопанската власт (като важна съставка на политическата 

власт), докато управлението иска да разбере как е управлявал българското 

стопанство и с какви управленски инструменти, както и защо го е правил точно по 

определен, а не по друг начин.                   

    2. Като основни изследователски инструменти използваме макро 

управленския подход и микро управленския подход, подробно описани в глава 

втора на монографията.  
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Макро управленският подход се състои от десет елементи (дескриптори), 

както следва: 1. Стратегическа управленска визия; 2. Стратегически управленски 

решения; 3. Стратегическа гъвкавост; 4. Стратегическо предприемачество; 5. 

Организационен модел на управление; 6. Дихотомия: конкуренция и кооперация; 

7. Иновативно управление; 8. Макро управленска среда в България; 9. Българска 

макро управленска психология; 10. Управляемост на българското стопанство.  

Микро управленският подход е изграден от следните осем елементи 

(дескриптори): 1. Функции на управление на българското стопанство; 2. 

Управление на българското стопанство чрез човешкото поведение; 3. Управление 

на българското стопанство чрез количествени методи; 4. Системно управление на 

българското стопанство; 5. Ситуационно управление на българското стопанство; 

6. Програмно-целево управление на българското стопанство; 7. Процесно 

управление на българското стопанство; 8. Самоуправление на българското 

стопанство.    

Както елементите (дескрипторите) на макро управленския подход, а така 

също и елементите (дескрипторите) на микро управленския подход (общо те са 18) 

биват използвани за изследване на българската стопанска политика в петте 

обособени времеви периоди (Виж Таблица 5).  

Във всеки един времеви период търсим, откриваме, описваме, анализираме 

и интерпретираме съответните елементи на макро- и микро управленския подход 

и тяхната изразеност във връзка с българската стопанска политика и българското 

стопанство и даваме съответни оценки. Оценките се правят въз основа на 

експертните ни управленски знания и опит.  

 3. Всеки един от времевите периоди се проучва по един и същ (тъждествен) 

начин. В началото правим описание на конкретния времеви период. Описанието е 

пределно синтетично и обхваща само най-важните моменти с акцент върху 

стопанската политика. Не е възможно да се подходи по друг начин, понеже ако се 

изкушим да представим детайлизирано представяне, то само за това трябва да 

напишем отделна монография с обем минимум 300 страници. Надали и някой ще 

се впечатли от това, тъй като то ще е поредното историческо описание, а от нас се 

очаква съвсем друг тип анализ – управленски, който вече е много голяма рядкост, 

да не кажем нещо друго. Следва изследването на съответния времеви период по 

същество, посредством използване на макро- и микро управленския подход.  
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Таблица 5. Елементи на макро- и микро управленския подход за изследване  

на българската стопанска политика  

Източник: Авторът 

 

Макро управленски елементи 

 

Микро управленски елементи  

1. Стратегическа управленска визия 1. Функции на управление на българското 

стопанство   

2. Стратегически управленски решения 2. Управление на българското стопанство чрез 

човешкото поведение  

3. Стратегическа гъвкавост 3. Управление на българското стопанство чрез 

количествени методи  

4. Стратегическо предприемачество 

 

4. Системно управление на българското 

стопанство 

5. Организационен модел на управление 

 

5. Ситуационно управление на българското 

стопанство 

6. Дихотомия: конкуренция и кооперация 6. Програмно-целево управление на 

българското стопанство 

7. Иновативно управление 

 

7. Процесно управление на българското 

стопанство 

8. Макро управленска среда в България 

 

8. Самоуправление на българското стопанство 

9.  Българска макро управленска психология  

 

 

10. Управляемост на българското стопанство   
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3.2. Изследване на българската стопанска политика в пет времеви периода 

посредством управленския подход    

 

3.2.1. Времеви период 1920 – 1939 г. 

 

Описание на периода 1920 – 1939 г. 
 

 
Александър Стамболийски. Източник: lostbulgaria.com 

 

 На 21 май 1920 г. министър-председателят Александър Стамболийски 

съставя самостоятелно правителство на Български земеделски народен съюз 

(БЗНС). В основата на земеделското управление се поставя съсловната идеология 

– т.е. приема се, че в България има две основни съсловия: производително (селяни 

и работници) и непроизводително (всички останали). Икономическата политика се 

поставя в услуга на производителното съсловие, като се приемат съответните 

закони: Закон за трудовата повинност, Закон за прогресивно-подоходното 

облагане (данъчното бреме се прехвърля върху богатите, а данъците на селяните 

се намаляват), Закон за отчуждаване на едрата градска собственост за държавни и 

общински нужди, Закон за трудово-поземлената собственост (притежаването на 

земя се ограничава, отчуждават се ниви и ливади над 300 декара срещу 

символично заплащане). БЗНС дава приоритет на дребната и средна частна 

собственост (най-вече върху земята) като ги поставя в привилегировано 

положение, а така също прокарва политика на етатизъм (намеса на държавата в 

сферата на стопанството).  

 Срещу правителството на Ал. Стамболийски на 9 юни 1923 г. се 

осъществява успешен преврат, а министър-председателят е убит. Съставя се 

коалиционно правителство начело с проф. Александър Цанков. Новата власт 

ликвидира аграрната реформа в селското стопанство на Ал. Стамболийски. През 

1924 г. се приемат три закона: Първият, за забрана на вноса на стоки, които не са 

от жизнена необходимост, с което външната търговия се поставя под държавен 

контрол; Вторият, срещу скъпотията, с което държавата се намесва и във 

вътрешната търговия; Третият, за социалните осигуровки, с което се цели 
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създаване на предпоставки за социален мир в страната. Изградени са комисарства, 

които диктуват правилата на пазара (цени, количества, регулации).          

 Министър-председателят проф. Ал. Цанков подава оставка на 4 януари 1926 

г. Съставя се ново правителство на Демократическия сговор начело с министър-

председателя Андрей Ляпчев. Осъществява се растеж в селското стопанство, 

който подпомага напредъка и на индустрията. Стопанството се стабилизира. 

Износът (най-вече селскостопанска продукция) се увеличава. Държавният бюджет 

е относително балансиран. Финансово-кредитната система е укрепена. 

Митническата политика е в полза на развитието на домашната индустрия. 

Огромната маса от българския народ продължава обаче да живее в недоимък.    

 Първите симптоми на световната икономическа криза (Голямата депресия) 

се усещат в Царство България в средата на 1929 г. Земеделието е много силно 

засегнато, индустрията – не чак толкова драстично. Увеличават се фалитите. 

Износът намалява чувствително. Бюджетният дефицит приема критични 

стойности. Дълговете на селяните нарастват катастрофално, като през 1932 г. 

правителството на Народния блок прави опит да разреши проблема чрез приемане 

на Закон за закрила на земеделеца стопанин. Държавната власт провежда 

непоследователна стопанска политика – от една страна, тя се стреми да 

либерализира икономиката, но, от друга страна, разширява стопанската 

интервенция.  

 

 
Цар Борис III (в средата) сред български войници. Източник: royalbulgariaincolour.com 

 

 Военната лига осъществява преврат срещу правителството на Никола 

Мушанов на 19 май 1934 г. Цар Борис III е заставен да подпише документи, които 

легализират правителство начело с Кимон Георгиев. Деветнадесетомайците 

предприемат крайни мерки – суспендират Търновската конституция, разпускат 

Народното събрание и забраняват всички политически партии. Създават се 

държавни монополи върху стоките от първа необходимост. През 1935 г. се приема 

Наредба-закон за образуване на казионни професионални организации. Същата 

година с наредби-закони се въвежда корпоративна организация на обществото 

наподобяваща италианския фашистки модел. Стопанската политика на 
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Деветнадесетомайците се изгражда въз основа на принципа за дирижирана 

икономика, масирана намеса на държавата в стопанския сектор и насърчаване на 

кооперативното дело. В крайна сметка Военната лига се разпада и това е 

ключовият фактор за установяване на царския едноличен режим. 

Следва управлението на четири кабинета начело с Георги Кьосеиванов 

(независим).  Върховната политическа власт е обаче в ръцете на Цар Борис III, 

който умело дърпа конците зад кулисите. Икономиката остава слабо развита, а 

населението – бедно. Преобладават дребните собственици, които трудно свързват 

двата края. Индустрията, около 60 години след завършека на османското 

владичество, все още е по-скоро в своя зачатък. Достъпът до кредитиране е 

труден. Капиталите са оскъдни и напълно неравномерно разпределени. 

Стопанството остава полунатурално, като голяма част от преобладаващото селско 

население не изнася стоки за пазара, а произвежда само за себе си. Вътрешната 

търговия е слабо развита, а външнотърговските връзки не допринасят много за 

нарастване на богатството на държавата.  

 На 1 септември 1939 г. нацистка Германия начело с Адолф Хитлер напада 

Полша. Започва Втората световна война. Царство България е изправено пред 

съдбовен избор – чия страна да вземе в световния конфликт.     
 

Изследване на периода 1920 – 1939 г. 

 

Макро управленски елементи 

 

1. Стратегическа управленска визия. За целия период е характерна силно 

изразена стратегическа управленска визия в областта на стопанската политика. 

Безспорно е, че правителствата от изследвания времеви отрязък добре осъзнават 

собствената си стратегическа управленска визия. Те не могат обаче да я прокарат 

по сполучлив начин докрай в практиката на домашната икономика, поради 

причини от най-различно естество, някои от тях непреодолими.       

2. Стратегически управленски решения. В някои етапи на разглеждания 

период са налични стратегически управленски решения, за други етапи – 

преобладават оперативните, които са съобразени със злободневните нужди на 

българското стопанство, а се срещат и такива взети на парче. Като цяло 

стратегическите управленски решения не се отличават с особена оригиналност и 

стратегическа дълбочина и поради това не подпомагат в необходимата степен 

постъпателното развитие на българското стопанство.   

3. Стратегическа гъвкавост. Категорично може да се поддържа 

твърдението, че през периода липсва стратегическа гъвкавост на българската 

стопанска политика, което особено силно личи по време на Голямата депресия 
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(1929 – 1933) и опитите за неутрализиране на нейните последствия в Царство 

България.  

4. Стратегическо предприемачество. Стратегическото предприемачество в 

стопанската сфера като цяло плахо се насърчава, но без особен ентусиазъм. 

Предприемачите постигат успехи по-скоро благодарение на собствените си 

усилия, като не получават необходимата подкрепа от държавата (иначе опити 

има), особено в стратегическия индустриален сектор. По време на икономическото 

оживление продължило от 1924 до 1929 г. подпомагането на стратегическото 

предприемачество донякъде се усилва, но пробив не е извършен.       

5. Организационен модел на управление. Основният организационен модел 

на управление на българската стопанска политика за целия изследван времеви 

период е линейният. Налична е ясно видима и недвусмислена управленска 

централизация и строго осъществяван (понякога драстично) управленски контрол.   

6. Дихотомия: конкуренция и кооперация. В стопанската политика през 

разглеждания времеви период много силно преобладава конкуренцията като 

ключов механизъм на стопанската политика. Като следствие на всичко това 

кооперацията (сътрудничеството) почти не се среща. В Царството като цяло не се 

подкрепя кооперативното обработване на земята, а се разчита на устойчивостта на 

дребния селскостопански производител и традицията на индивидуализма. 

Частният стопански сектор в страната силно преобладава (създава около 90 

проценти от произведената продукция) над държавния и кооперативния, което 

дава допълнителен тласък на конкуренцията.         

7. Иновативно управление. Не може да се твърди, че през времевия 

промеждутък се наблюдава ясно откроено иновативно управление в рамките на 

българската стопанска политика. Тук изключението е управлението начело с 

Александър Стамболийски и донякъде на Деветнадесетомайците.       

8. Макро управленска среда в България. В рамките на периода макро 

управленската среда не благоприятства функционирането на целенасочена и 

ефективна българска стопанска политика. Може да се изкаже дори становището, 

че макро управленската среда във визирания период е турбулентна и несигурна. 

Износът на България през 30-те години на ХХ век се ориентира преди всичко към 

нацистка Германия, което допълнително влошава външната макро управленска 

среда поради изпадане в зависимост от немския пазар.  

9.  Българска макро управленска психология. Българската макро управленска 

психология е подчертано индивидуалистична, с което домашната стопанска 

политика успешно се съобразява. Не се правят практически опити визираната 

индивидуалистична психология да се трансформира в колективистична, макар и 

да има такива намерения.   

10. Управляемост на българското стопанство. През проучвания период 

българското стопанство е слабо управляемо. Това обаче, често се дължи, на 
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външни за управленската система фактори, върху които не може да се въздейства 

по начало.  

 

Микро управленски елементи 

 

1. Функции на управление на българското стопанство. Всичките пет 

основни функции на управление (планиране, организиране, ръководене, 

координиране, контролиране) са доволно представени при управлението на 

българското стопанство през разглеждания времеви период. Тези функции обаче 

се непропорционално представени. Планирането по-скоро напълно отсъства, 

ръководенето и контролирането са добре поставени, а по отношение на 

организирането и координирането нещата не изглеждат особено добре.     

2. Управление на българското стопанство чрез човешкото поведение. В 

рамките на периода постоянно се правят опити българското стопанство да се 

управлява посредством въздействия върху човешкото поведение. Трябва обаче да 

се изтъкне, че успехите в това направление не са големи. Използваните 

управленски механизми насочени спрямо човешкото поведение, също така, не са 

насочени към съвкупната българска популация, а само към отделни нейни 

прослойки и групи, което няма как да доведе до очакваните резултати.        

3. Управление на българското стопанство чрез количествени методи. 

Налице са съвсем плахи опити за управление на домашното стопанство чрез 

използването на количествени методи, но те не се прилагат целенасочено и 

систематично и затова не постигат голям ефект, ако изобщо има такъв.  

4. Системно управление на българското стопанство. В разглеждания 

времеви период не се наблюдава системно управление на българското стопанство. 

Елементи на системно управление на домашното стопанство се откриват в 

действията на правителствата на Александър Стамболийски (1919 – 1923) и Кимон 

Георгиев (1934 – 1935), както и при второто правителство на Георги Кьосеиванов 

(1936 – 1938), но тези елементи са спорадични.    

5. Ситуационно управление на българското стопанство. През целия 

изследван период българското стопанство се управлява ситуационно, без никакви 

изключения. Даже може да се изкаже твърдението, че ситуационното управление е 

основният механизъм за управление на българското стопанство през проучвания 

времеви период.        

6. Програмно-целево управление на българското стопанство. В изучавания 

период няма никакви индикации, че българското стопанство се управлява 

посредством инструментите на програмно-целевото управление, а и такива 

индикации не могат и да се очакват.  
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7. Процесно управление на българското стопанство. В описвания времеви 

период са налични признаци за процесно управление на българското стопанство, 

като тези признаци са относително силно изразени.     

8. Самоуправление на българското стопанство. Самоуправлението е 

напълно непознат механизъм за влияние върху българското стопанство в рамките 

на анализирания времевия период.   
 

3.2.2. Времеви период 1940 – 1959 г.  

 

Описание на периода  1940 – 1959 г. 

 

 Въпреки лавиранията на Цар Борис III в началото на 1941 г. България е 

заставена да се определи чия страна взема в световния конфликт. Тя прави избор, 

оказал се впоследствие напълно погрешен. На 1 март 1941 г. във Виена министър-

председателят на Царство България проф. Богдан Филов, който е германофил, 

подписва договор за присъединяване на държавата към Тристранния пакт (военно-

политически съюз на Германия, Италия и Япония). С този акт България влиза във 

Втората световна война, въпреки че нейни войски не са изпратени на нито един 

фронт. СССР изразява своята негативна позиция, а Великобритания преустановява 

дипломатическите си отношения със страната.  

 На 19 април 1941 г. български войски навлизат във Вардарска Македония, 

където са посрещнати като освободители на Вардарската Бановина от сръбската 

окупация с радостни възгласи и гирлянди от цветя. Българските въоръжени сили, 

също така, се установяват и в Поморавието и Беломорска (Егейска) Тракия. Тези 

територии не са присъединени към Царството с легитимен юридически акт, а са 

предоставени за администриране от Германия и статутът им не е напълно ясен. 

Официалната българска теза, която се споделя и от почти цялото домашно 

население, е, че това е присъединяване на новоосвободени земи към Майката 

Родина. Правителството предприема действия за съживяване на тамошното 

стопанство и влага в него значителни средства, както и започва изграждането на 

транспортна и производствена инфраструктура. 

 Българското стопанство преминава на военновременни релси. Още през 

1940 г. се приема Закон за гражданската мобилизация по силата на който се 

подготвя и провежда финансово-стопанска мобилизация на икономиката и 

осигуряване изпълнението на общодържавен план. На територията на Царството 

се настаняват германски войски, чието изхранване и издръжка се поема от 

населението. Българските икономически ресурси са безцеремонно ограбвани от 

страна на Германия, което силно затруднява снабдяването на предприятията със 

суровини. Жителите на държавата започват да гладуват, тъй като средните добиви 

в селското стопанство чувствително намаляват, а и те нямат достатъчно 
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финансови средства за закупуване на храна. Появяват се стокови дефицити, 

недоимък, спекула и черна борса. С напредъка на войната българската икономика 

е изправена пред опасността от колапс.            

 Цар Борис III внезапно умира на 28 август 1943 г. Страната потъва в скръб и 

народът масово тъгува за своя Цар Обединител. След смъртта на монарха се 

създава регентство в състав: княз Кирил Преславски, проф. Богдан Филов и ген. 

Никола Михов. През пролетта на 1944 г. става напълно ясно, че Германия ще 

загуби войната и в тази връзка изниква фундаменталният въпрос – какво да бъде 

поведението на България. В страната има различни виждания за бъдещата 

политика. Най-общо казано силите с влияние са съставени от три политически 

кохорти – монархисти (те са преобладаващо германофили), легална опозиция 

(предимно центристи, които желаят промяна на статуквото и са склонни да скъсат 

съюза с Германия, като те поглеждат към Великобритания и САЩ) и комунисти 

(радикална опозиция, изцяло на страната на СССР). В крайна сметка надделяват 

комунистите, които на 9 септември 1944 г. извършват преврат и завземат 

държавната власт. Тази дата е най-дискутираната в съвременната българска 

историография, обществото изобщо, като по нея съществуват непримирими тези и 

виждания. (Преди 1989 г. официалната позиция е, че това е народно въстание 

(революция) против монархофашизма. След 1989 г. масовото мнение е, че 

събитието представлява незаконен преврат.) Установява се правителство на 

Отечествения фронт (ОФ), което е с коалиционен характер и министър-

председател Кимон Георгиев. В него доминират  комунистите, подкрепени от 

навлезлите в държавата съветски войски.  

България встъпва в нова политическа епоха, която ще продължи до 1989 г.   
 

 
Кимон Георгиев. Източник: delnik.net 

         

 Войната е донесла на страната стопанска разруха, която е допълнително 

усилена от изостаналостта на икономиката и бедността на населението. През 1945 

– 1946 г. ситуацията донякъде се нормализира. Създава се Върховен стопански 

съвет (ВСС) и започва да се изпълнява двегодишен народостопански план (1947 – 

1948 г.) с което стартира социалистическият планов експеримент. През декември 

1947 г. индустрията и банките биват национализирани и напълно реорганизирани. 
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Паричното обръщение в страната се стабилизира посредством т.нар. Заем на 

свободата и паричната реформа от 1947 г. с която фактически се изземват 

(конфискуват) част от парите на най-богатите слоеве от населението. Всичко това 

е част от радикални политически и стопански реформи, които изцяло 

преформатират българския политически и стопански ландшафт по съветски 

образец: Референдум за обявяване на България за република, като 95.6 проценти 

от населението го подкрепят (1946 г.); Приемане на нова конституция на Народна 

република България (1947 г.); Премахване на обединената парламентарна 

опозиция (1947 г.); Национализация на промишлеността (1947 г.); Принудителна 

колективизация на селското стопанство, започнала през 1945 г. с приемането на 

Наредба-закон за създаване на ТКЗС; Изпълнение на първия петгодишен 

народостопански план 1949 – 1953 г.      

 В началото на 1950 г. в НРБ започва ускорено изграждане на индустриални 

предприятия, част от които са финансирани с дългосрочни кредити от СССР. 

Стопанската политика се подчинява на една основна цел – България от земеделска 

да се превърне в индустриална държава (с акцент върху тежката индустрия), а така 

също с преобладаване на фабричните работници (работническата класа) над 

селското население (трудовото селячество). В тази връзка се дава силен приоритет 

на индустрията и ресурсите масово се насочват към нея.  

След свалянето от власт на министър-председателя Вълко Червенков (1956 

г.) темповете на индустриализация и колективизация на селското стопанство още 

повече се усилват. Червенков е заменен от първия секретар на ЦК на БКП Тодор 

Живков по време на т.нар. Априлски пленум (2-6 април 1956 г.). Тодор Живков е 

изключително ловък и крайно находчив партиен функционер, който остава начело 

на партията и държавата под най-различни форми чак до 1989 г. Никой през 1956 

г. не можел и да си представи, че той ще бъде едва ли не пожизнен ръководител на 

държавата, тъй като Живков бивал преобладаващо смятан за посредствен и с 

ограничени възможности, даже глуповат. В края на краищата обаче роденият през 

1911 г. в село Правец (Ботевградско) надиграва всички и остава завинаги в 

историята.  

Към началото на 1959 г. над 92 проценти от обработваемата земя в НРБ била 

колективизирана, а държавата – частично индустриализирана. В края на 1959 г. 

стопанството на НРБ било напълно преобразено по модела на държавно-плановия 

социализъм от тоталитарен тип. Стопанската политика напълно изпълнила 

планираната стратегическа цел, действително с цената на огромни усилия и 

влагането на гигантски ресурси, но и постигната с известна доза въодушевление и 

донякъде чудат оптимизъм. Икономиката на държавата бива напълно преобразена 

и се изправила пред нови стратегически хоризонти. Стопанството на НРБ вече 

почти по нищо не приличало на стопанството на Царство България. Стопанските 

ръководители започнали даже да си представят, че България може да се измъкне 
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от посредственото балканско ниво и да се опита да мери снага с икономиките на 

страните от Централна Европа.   
 

 
Първият български камион (самоделка) „Димитровец“ построен през 1949 г. за четири месеца  

от работниците в Завод 12 в София. Източник: socbg.com 

 

Изследване на периода 1940 – 1959 г. 

 

Макро управленски елементи 

 

1. Стратегическа управленска визия. Във връзка със стратегическата 

управленска визия времевият период може да се раздели на два ясно очертани 

времеви отрязъка. Първият времеви отрязък (подпериод) е от 1940 до 1945 г. 

където не се наблюдава ясна стратегическа управленска визия за управление на 

българското стопанство. Това е донякъде напълно обяснимо, тъй като по това 

време българската стопанска политика трябва да направлява икономиката на 

страната в условията на световен въоръжен конфликт. Вторият времеви отрязък 

(подпериод) е от 1946 до 1959 г. като тук има напълно очевидна стратегическа 

управленска визия, която се изразява в изграждане основите на държавно 

социалистическо стопанство от съветски тип.     

2. Стратегически управленски решения. През проучвания период 

непрекъснато са вземани стратегически управленски решения, но те са от 

различен вид. В първия подпериод 1940 – 1945 г. стратегическите управленски 

решения в сферата на стопанството са от принудителен тип, тъй като около 

държавата бушуват огньовете на Втората световна война. Във втория подпериод 

1946 – 1959 г. вземаните стратегически управленски решения в обсега на 

стопанството са от задължителен (императивен) вид – т.е. те трябва обезателно да 

следват съветските образци, понякога пречупени през домашната специфика.          

3. Стратегическа гъвкавост. Категорично може да се каже, че 

разглежданият времеви период изобщо не се характеризира със стратегическа 

гъвкавост на българската стопанска политика. Това е така защото стопанството, 
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един път (1940 – 1945) е изправено пред опасността от разпад поради Втората 

световна война и втори път (1946 – 1959), понеже то не следва самостоятелен 

вектор на развитие, а чужд такъв (доминиран от СССР).        

4. Стратегическо предприемачество. В първия времеви подпериод (1940 – 

1945) има някакви наченки на подпомагане на стратегическото предприемачество 

в рамките на българското стопанство. През втория подпериод обаче (1946 – 1959) 

и дума не може да става за наличие на стратегическо предприемачество в 

икономиката. Това се обуславя от следните фактори – национализация и 

одържавяване на всички средства за производство, финансово-банковата сфера и 

търговията (вътрешна и външна).      

5. Организационен модел на управление. Организационният модел на 

управление през целия изучаван времеви период е линейният, а и друго не би 

могло да се очаква. Централизацията на управлението и стопанската политика 

изградена въз основа на принципа на единоначалието са неумолим императив на 

времето.    

6. Дихотомия: конкуренция и кооперация. През първия подпериод (1940 – 

1945) в следствие на рутината и традицията в стопанския сектор много силно 

преобладава конкуренцията. След това (1946 – 1959) настъпва коренна промяна. С 

оглед на мащабното уедряване на производството и индустрията, както и тяхната 

рационализация, силно започва да доминира кооперацията. Това обаче е 

кооперация от особен тип. Стопанското сътрудничество не е доброволно, а 

всъщност задължително, на моменти даже насилствено. Не са редки случаите, 

когато биват репресирани партийни и стопански кадри. Най-известен е случаят с 

Трайчо Костов (1897 – 1949), който ръководи Комитета по стопански и финансови 

въпроси към Министерския съвет (МС). Той даже е смятан за най-вероятният 

наследник на самия партиен вожд Георги Димитров. След показен и монтиран 

процес Трайчо Костов е осъден на смърт като враг на народа с партиен билет и 

обесен през 1949 г.     

7. Иновативно управление. Времевият период е много богат на 

нововъведения в управлението на българското стопанство. След 1945 г. е 

извършен небивал в стопанската история на България икономически експеримент 

(наричан социалистически, но вероятно той е по-скоро разновидност на 

държавния капитализъм), който в общи линии се оказва успешен, въпреки че има 

и големи недостатъци.       

8. Макро управленска среда в България. В обсега на проучвания времеви 

период макро управленската среда за управление на домашното стопанство не е 

благоприятна. В началото на периода бушува Втората световна война, а после 

идва съсипията след нея. Едва към края на периода макро управленската среда 

донякъде се подобрява.        
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9.  Българска макро управленска психология. Българската макро управленска 

психология търпи съществена промяна през изследвания времеви период. В 

рамките на първия подпериод (1940 – 1945) тя си остава подчертано 

индивидуалистична. През втория подпериод (1946 – 1959) обаче тя започва да се 

трансформира в колективистична, но без да загуби трудно изменчивото си 

индивидуалистично ядро. Причината за визираната трансформация е използваната 

коренно различната стопанска политика, която за да се реализира изисква и налага 

именно колективистична макро управленска психология, а не индивидуалистична.          

10. Управляемост на българското стопанство. През целия изследван 

времеви период управляемостта на българското стопанство е относително добра. 

Това се дължи най-вече на усилията на субекта на управление, а не толкова на 

податливостта на управление на обекта на управление. Управляемостта на 

българското стопанство особено са засилва през втория времеви подпериод (1946 

– 1959). Обусловено е от свръх концентрацията на стопанската власт в ръцете на 

Политбюро на ЦК на БКП и съветските съветници. Също така повсеместно и 

систематично по месторабота се изграждат и започват да функционират първични 

партийни организации (ППО) и поради тази причина стопанската управленска 

верига достига от самия център на властта до всяка една, дори и миниатюрна 

стопанска организация. Този управленски механизъм (управленски Център от 

типа щаб – ППО) силно наподобява военна организация със строга йерархия и 

класическо линейно управление.                  

 

Микро управленски елементи 

 

1. Функции на управление на българското стопанство. През целия проучван 

времеви период функциите на управление са добре представени. Има обаче 

разлика в приоритетите. В обсега на първия подпериод (1940 – 1945) 

преимущество имат организирането и координирането, докато през втория 

подпериод (1946 – 1959) на първо място излизат планирането, ръководенето и 

контролирането.        

2. Управление на българското стопанство чрез човешкото поведение. В 

рамките на изучавания времеви период се правят постоянни опити (друг въпрос е 

доколко те са успешни) за управление на българското стопанство посредством 

механизмите на човешкото поведение. Тази тенденция прекалено се засилва след 

1946 г., когато се издигат и следват принципите „Който не работи, не трябва да 

яде“ и „Кадрите решават всичко“, които говорят сами по себе си и нямат нужда да 

бъдат тълкувани. Масите започват да биват превъзпитавани и у тях да се изгражда 

„нова, социалистическа дисциплина“.      

3. Управление на българското стопанство чрез количествени методи. През 

изучавания времеви период започват да се прилагат количествени методи за 
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управление на българското стопанство. Тази насока особено се засилва след 1946 

г., когато започва да се изпълнява стратегическата управленска цел „възможно в 

най-кратък срок България да се превърне в модерна индустриална и земеделска 

цветуща страна“.   

4. Системно управление на българското стопанство. От 1940 до 1945 г. не 

може да се говори за системен тип управление на българската икономика. След 

1946 г. до 1959 г. обаче българското стопанство започва да се управлява изцяло по 

системен начин. През 1948 г. е поставена стратегическата цел за 15-20 години НРБ 

чрез индустриализация и електрификация и механизиране на земеделието да 

постигне това, което други страни, при други условия са постигнали за цяло 

столетие. Трябва да се отбележи, че това е изключително амбициозна цел, която 

може да бъде определена като волунтаристична и напълно нереалистична. Успехи 

все пак има и то значителни, но в крайна сметка те са частични. Напълно логично 

е, че тази стратегическа цел може да бъде постигната единствено посредством 

систематичен тип управление и точно така става.             

5. Ситуационно управление на българското стопанство. През целия 

проучван времеви период българското стопанство се управлява ситуационно. 

Въпросните ситуации обаче се схващат и управляват по различен начин. Във 

времевия отрязък 1940 – 1945 г. ситуациите се възприемат като правило пасивно и 

се действа post factum. През втория времеви отрязък 1946 – 1959 г. се правят плахи 

опити ситуациите да бъдат прогнозирани, както и да се предприемат проактивни 

действия спрямо тях, доколкото това изобщо е възможно.           

6. Програмно-целево управление на българското стопанство. С увереност 

може да се поддържа твърдението, че в рамките на целия времеви период се 

налични елементи на програмно-целево управление на българското стопанство. 

Този вид управление на българската  икономика се усилва след 1946 г. тъй като се 

изхожда от обстоятелството, че индустриализирането на страната и 

модернизирането на нейното селско стопанство не може да се реализира без 

намесата, ръководството и контрола на държавата. Именно последната задава 

програмата и осъществява зададените цели и то с твърда и безкомпромисна ръка.     

7. Процесно управление на българското стопанство. Разглежданият 

времеви период се характеризира с наличие на процесни инструменти и 

механизми за управление на българското стопанство, но те не са особено силно 

изразени.    

8. Самоуправление на българското стопанство. Няма никакви индикации за 

самоуправление на българското стопанство през изучавания времеви период.   
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3.2.3. Времеви период 1960 – 1979 г.  

 

Описание на периода 1960 – 1979 г. 

 

Може уверено да се каже, че най-важните исторически и стопански маркери 

на времевия период 1960 – 1979 г. са конгресите на Българската комунистическа 

партия и вземаните на тях стратегически управленски решения. НРБ живее от 

конгрес до конгрес (няма особено значение кой по ред е той) по класическия 

управленски цикъл: планиране (преди конгреса), вземане на решения (на самия 

конгрес) и изпълнение на взетите решения (след конгреса) и така – до следващия 

конгрес по същия начин и повторно завъртане на управленския цикъл. 

Стопанското развитие на държавата на „победилия социализъм“ се планира, 

реализира и контролира с помощта на т.нар. петгодишни стопански планове 

(петилетки). Те са много интересни от изследователска гледна точка, но и до днес 

не сме срещали техен прецизен и подробен управленски анализ, а само 

исторически, икономически, политически, правен и социологически такъв. В 

рамките на плановата (командната) икономика в България са реализирани общо 

девет петилетки, като първата петилетка е от 1949 до 1953 г., а последната 

петилетка (деветата) е от 1986 до 1990 г. От чисто управленска гледна точка 

значението на петилетките е по-скоро положително, тъй като дори и лошото 

планиране, е по-добро от липсата на планиране.                 

В началото на периода бил направен сериозен опит в българската икономика 

да бъде внедрен „нов икономически механизъм“ (създаден 1963 г.) и след 

неговото експериментиране започнало поголовното му използване (от 1965 г.), 

макар той да бил посрещнат „на нож“ от някои стопански ръководители. 

Същината на този нов механизъм се състои в следното – предприятията могат да 

сключват договори по между си, заплатите се обвързват с печалбите, стопанските 

организации трябва да се самоиздържат, някои продукти могат (позволено е) да 

имат плаващи цени и други.  

Продължава изграждането на гигантски за мащабите на страната 

индустриални предприятия – Нефтохимически комбинат край Бургас (първа копка 

1960 г.), Металургичен комбинат „Кремиковци“ (в Софийското поле) и Комплекс 

„Марица – Изток“ (на около 40 км от Стара Загора).     

Деветият конгрес на БКП (14 и 19 ноември 1966 г.) начертава нов 

стратегически курс на страната – извършване на поврат в стопанството на 

Народна република България и преминаване на нейната икономика от екстензивен 

към интензивен тип на развитие. И в наши дни не може да се каже със сигурност 

какво точно се има предвид под „интензивно развитие“ и по какъв начин то може 

да бъде постигнато, макар и интензивните фактори да са акуратно представени 

(повишаване на производителността на живия труд, подобряване степента на 
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използване на основните фондове и намаляване разходите на суровини, 

материали, горива и енергия). Формулирана е основната цел за разрешаване на 

петия петгодишен план (1966 – 1970 г.), а именно – продължаване строителството 

на социалистическото общество в НРБ посредством по-нататъшното изграждане 

на неговата материално-техническа основа, усъвършенстване на 

социалистическите обществени отношения, издигане социалистическата 

съзнателност на трудещите се и в резултат на това повишаване жизненото 

равнище на българския народ.     

 

 
Нефтохимически комбинат край Бургас. Източник: flagman.bg 

 

 Десетият конгрес на БКП (20 и 25 април 1971 г.) не дава почти нищо ново в 

генералната стратегия за развитие на българското стопанство. Потвърждават се 

решенията за ускорена индустриализация на НРБ, повсеместно внедряване на 

нови промишлени технологии, както и бързо разгръщане на научно-техническата 

революция и прилагане на нейните постижения във всички възможни области. 

Рапортува се, че благосъстоянието на народа се е повишило и се поема курс към 

изграждане на развито социалистическо общество в страната. Развитото 

социалистическо общество се описва (теоретизира) като „закономерен етап в 

прехода от капитализма към комунизма“, което още тогава изглежда на доста хора 

донякъде неизпълнимо, а днес можем категорично да кажем, че този тип общество 

е много коварна и утопична илюзия.   
 

 
Първият секретар на ЦК на БКП Тодор Живков държи реч пред делегатите на Х конгрес на БКП 

Източник: picture-alliance/dpa 
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 В разглеждания период в българското стопанство могат да се откроят както 

положителни, така и негативни явления и процеси. Някои от положителните са 

следните: Държавата търпи съществени промени и от типична земеделска страна, 

тя бавно и мъчително се преобразува в частично индустриална, което е признак за 

модерност и скъсване с изостаналостта; Населението подобрява материалното си 

състояние, като гладът и недоимъкът почти изчезват. По българските земи масово 

започват да се строят къщи (процесът стартира в началото на 70-те години на ХХ 

век), които в по-голямата си част могат да бъдат видени и в настоящето. Това 

означава само едно – гражданите са натрупали достатъчно свободни финансови 

средства за да могат да си позволят строеж на недвижима собственост и виждат 

икономическа перспектива в бъдещето за самите себе си и семействата си; 

Безработица на практика няма, въпреки че заплатите са ниски и уравниловъчни, а 

предприемчивостта не се насърчава. Налице са и много негативни неща, като 

привеждаме само част от тях: Държавата така и не може да налучка правилните 

механизми за висока трудова мотивация, като непрекъснато експериментира в 

тази сфера, но работещите са отчуждени от собствените си „общонародни“ 

предприятия и като вследствие производителността на труда е ниска; Някъде 

около 1975 г. икономическите проблеми на страната започват много сериозно да 

се задълбочават. Стопанството на НРБ встъпва в кризисен период, стоките и 

услугите, които се предлагат са с ниско качество и неконкурентоспособни на 

външните пазари, управленските механизми, които непрекъснато се променят не 

водят до очакваните (планираните) икономически резултати, макар официалната 

икономическа статистика да твърди друго; България не може успешно да използва 

постиженията на бурно развилата се наука и техника и да преобразува 

стопанството си в технологично, както голяма част от най-развитите страни в 

света успяват да го сторят.   

 В управляващата БКП на прага на 80-те години на ХХ век се оформят две 

стопански крила. Едното крило е на мнение, че нещата в стопанската сфера ще се 

подобрят, както и че не трябва икономическата посока да се сменя радикално, а да 

се върви по добре утъпканата пътека. Хората, принадлежащи към това крило, са 

твърдо убедени, че социалистическата ориентация на НРБ трябва да бъде 

продължена и то на всяка цена. Другото крило не споделя оптимизма на първото и 

е убедено, че са необходими дълбоки, а не козметични икономически реформи и 

се опасяват, че работите няма да излязат на успешен край ако се следва 

социалистическата управленска рутина. Малка част от това друго крило даже се 

замисля (без да го артикулира публично, тъй като се страхува) дали 

социалистическата (плановата) икономика е принципно верният път по който 

трябва да се движи стопанството на НРБ и не трябва ли то да завие обратно към 

шосето на капитализма и свободната пазарна икономика.  
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Задават се трудни времена и България отново се изправя пред съдбовни 

въпроси свързани с нейната икономика. Ветровете на икономическите промени 

вече са задухали.                           

Изследване на периода 1960 – 1979 г. 

 

Макро управленски елементи 

 

1. Стратегическа управленска визия. През изследвания времеви период 

стратегическата управленска визия в българската стопанска политика е напълно 

видима и дори човек с лошо зрение може да я съзре моментално (метафоричен 

изказ). Тя е ускорената индустриализация на българското стопанство от 

социалистически (планов) тип с масирано и приоритетно използване на държавни 

инвестиции развиваща се в неконкурентна среда (извън пазарния механизъм). 

Може напълно уверено да се твърди, че индустриализацията е любимото отроче 

на управляващата партия (БКП), олицетворяваща тогава и целокупната българска 

държава.  

Къде остава тогава българското земеделие и съответната селскостопанска 

управленска визия? Последната също така е налична, но е приглушена и 

определено не се ползва с приоритет. Даже може да се каже, че БКП не харесва (в 

буквалния смисъл на тази дума) особено българското селско население и поради 

това иска да го преобразува във фабрични (заводски) работници или в държавни 

служители. Ето само едно доказателството – тогавашните управляващи решават 

през 1975 г. да премахнат юридическата и икономическата самостоятелност на 

ТКЗС и ДЗС и да създадат АПК-тата (аграрно-промишлени комплекси) като 

„единни стопанства“. Работещите в тези огромни АПК-та (обработващи понякога 

над 250 000 дка земя) автоматично стават държавни служители, а не запазват 

спецификата си на селяни-кооператори.                    

2. Стратегически управленски решения. По време на проучвания период се 

вземат многобройни и разнообразни стратегически управленски решения 

касателно българското стопанство. Политбюро на ЦК на БКП, което е най-

висшата управленска структура в Народна република България, например, през 

1971 г. взема общо 38 решения и девет секретни с най-различен характер (не само 

стопански), като почти всички от тях могат да бъдат определени като 

стратегически (Протоколи на Политбюро и ЦК на БКП, 2022). Въпросните 

стратегически управленски решения обикновено имат относително кратко 

съдържание. Ето едно типично от тях, свързано с изграждането на 

Нефтохимическия комбинат край Бургас, което представяме не в неговия пълен 

текст.  
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„ПРОТОКОЛ „А“ № 171 

НА ЗАСЕДАНИЕТО НА ПОЛИТБЮРО НА ЦК НА БКП ОТ 19.III.1971 ГОДИНА 

 

Присъстват другарите: Борис Велчев, Боян Българанов, Живко Живков, 

Иван Михайлов, Иван Попов, Пенчо Кубадински, Станко Тодоров, Тано Цолов, 

Тодор Живков, Тодор Павлов, Лъчезар Аврамов, Пеко Таков, Ангел Цанев, 

Костадин Гяуров, Кръстю Тричков и Стоян Караджов. 

Присъстват и др. др. Георги Павлов, Георги Панков, Иван Гаврилов, 

Владимир Медаров, Гошо Джамбов, Петър Статев, Симеон Пеев и Никола 

Виденов.  

 

ВЪПРОСИ НА ДНЕВНИЯ РЕД: За изграждане на нов 

нефтопреработвателен завод.  

 

РЕШЕНИЯ:  

1. Да се изградят мощности за преработка на 6 000 000 тона нефт годишно 

на площадката на Нефтохимическия комбинат край Бургас по варианта, 

предложен от инж. Владимир Медаров, директор на НХК – Бургас.     

2. Да се снемат от капиталните вложения на Министерството на химията и 

металургията – ДСО „Тежка химическа промишленост“, 100 000 000 лева от 

предвидените капитални вложения за изграждането на нов нефтопреработващ 

комбинат, които средства да се прехвърлят към правителствения резерв. 

Останалите средства в размер на 120 млн. лева да се предоставят на Дирекция 

„Нефтопреработване и органически синтез“ за разширение на Нефтохимическия 

комбинат край Бургас с мощност за преработка на 6 000 000 тона нефт годишно, 

включително продуктопроводите Пловдив-София и Бургас-Варна и 

интензификация на продуктопровода Бургас-Пловдив. 

…    

10. Окръжният комитет на БКП – Бургас да оказва на Дирекция 

„Нефтопреработване и органически синтез“ необходимата организационна, 

политическа и друга помощ във връзка с изграждането на новите мощности на 

площадката на Нефтохимическия комбинат край Бургас.“ (Online. 

<http://politburo.archives.bg/bg/2013-04-24-11-12-48/dokumenti/1970-1979/1212---

171--19--1971-> Accessed:  17.03.2022).                           

3. Стратегическа гъвкавост. Стратегическата гъвкавост по време на 

изследвания период не е особено изразена. Все пак тя е налична в някаква степен. 

Не бива да се забравя, че НРБ почти сляпо копира почти всички ходове на СССР в 

сферата на политиката и икономиката и поради тази важна причина не си 

позволява самостоятелни действия и солови акции – т.е. стратегическата гъвкавост 

е предопределена от поведението на чужда държава. Дори в свои доктринални 
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документи БКП директно заявява, че програмите на Комунистическата партия на 

Съветския съюз (КПСС) са и програми на БКП.     

4. Стратегическо предприемачество. Стратегическото предприемачество, 

което е основен двигател за развитието на всяка една икономика, не се толерира и 

подкрепя през изследвания период. Въпреки че се декларира, че БКП 

усъвършенства социалистическите обществени отношения и се стреми към 

изграждането на икономическата база на новия строй, това не е последвано от 

предприемане на реални стъпки за освобождаване на предприемаческа енергия в 

нейния автентичен (пазарен) вид.       

5. Организационен модел на управление. Организационният модел на 

управление на българското стопанство е линеен. Има обаче и наченки на 

функционален модел на управление на българското стопанството, което се 

олицетворява от действията на отрасловите министерства. Крайно интересни от 

управленска гледна точка и организационните модели на управление на 

икономиката са т.нар. Държавни стопански обединения (ДСО), които започват да 

се създават в началото на 60-те години на миналия век. Те са образувания от 

вертикален тип, които наподобяват едновременно холдингова и корпоративна 

структура. Всяко едно ДСО се подчинява на конкретно министерство и се вписва в 

неговата управленска йерархия. Същевременно ДСО-тата управляват други 

организации (стопански комбинати, заводи, фабрики, институти, центрове, 

лаборатории), които запазват юридическата си и икономическа самостоятелност. 

ДСО-тата са нещо като управленски мастодонти. Те имат еклектични управленски 

черти и са твърде слабо изследвани от управленската наука. Идеята за тяхното 

функциониране по начало е добра от чисто управленска гледна точка, но ДСО-

тата не могат да изпълнят изцяло заложените в тях високи цели поради причини 

стоящи далеч от сферата на управлението.            

6. Дихотомия: конкуренция и кооперация. В най-общи линии казано през 

проучвания времеви период кооперацията в българското стопанство преобладава 

над конкуренцията. Би било учудващо да е обратното.    

7. Иновативно управление. През проучвания времеви период управлението 

на стопанската политика има иновативен характер и това е безспорен факт. 

Иновациите са повсеместни, дори може да се каже, че те „струят“ навсякъде в 

икономиката. Невиждано преди това е, например, че висшето образование започва 

да се масовизира – подготвени са десетки хиляди нови инженери, икономисти и 

селскостопански специалисти, които лакомо са „погълнати“ от неутолимо 

гладната за кадри българска икономика. Доста често тези висшисти са деца на 

родители, които трудно са завършили средно образование, а майките на малка 

част от тях продължават да се подписват с кръстен знак, тъй като са неграмотни.            

8. Макро управленска среда в България. Макро управленската среда е твърде 

благоприятна за предприемане на управленски въздействия върху българското 
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стопанство. Това се дължи най-вече на сложна смес от най-различни фактори най-

важните от които са политически, икономически и психологически. Теорията на 

управлението отдавна е установила, че субектът и обектът на управление 

представляват взаимосвързана система, където тези два елемента са относително 

равнопоставени. През разглеждания времеви период обаче субектът на управление 

(най-общо, макар и не съвсем точно казано, това е върхушката на БКП – т.е. 

Политбюро) силно преобладава над обекта на управление (българското 

стопанство) в общия управленски контур.             

9.  Българска макро управленска психология. Въпреки огромните усилия на 

управлението и многобройните действия и мерки за промяна в обществените 

нагласи българската макро управленска психология си остава преобладаващо 

индивидуалистична. Управляващите се изправят пред една вековна тенденция на 

индивидуализъм у българската популация, като по-прозорливите от тях започват 

да схващат, че тя трудно ще бъде пречупена, дори и с насилствени мерки. 

Българската макро управленска психология се детерминира от множество 

разнообразни фактори, които действат синергично: икономика на дефицита, страх 

от властта, отчужденост, неподатливост на идеологически внушения, 

андрешковщина (лукавство, хитрост и измамничество насочени срещу 

изискванията и тегобите на държавата), спад на трудовата производителност, 

двойнствен морал, лицемерие, ширещо се връзкарство, пропаст между публично 

говорене (пропаганда) и реалност.          

10. Управляемост на българското стопанство. През проучвания времеви 

период управляемостта на българското стопанство е много висока. В тази връзка 

не са ни попадали подробни количествени изследвания на визираната 

управляемост за този период, но експертно я оценяваме на над 65 проценти, което 

действително е много висока стойност. Най-елементарното  изчисляване на 

управляемостта в стопанската сфера е следното – реално осъщественото в 

стопанството (нещо конкретно) се дели на взетото управленско решение за него 

(количествено определено). Пример (хипотетичен): Политбюро взема решение на 

6 януари 1978 г. да построи десет фабрики за зеленчукови консерви в България, 

като в края на следващата година (на 20 декември 1979 г.) реално (материално) са 

построени шест от тях – т.е. управляемостта в случая е шестдесет проценти.               

 

Микро управленски елементи 

 

1. Функции на управление на българското стопанство. В разглеждания 

времеви период всички основни функции на управлението са доволно 

представени. Не може да се твърди, че някоя функция рязко преобладава над 

другите. Все пак, тъй като става дума за планов (команден) държавен социализъм 

от съветски тип, много силно при управлението на българското стопанство се 
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открояват планирането, ръководенето и контролирането. Организирането и 

координирането не изпъкват чак толкова много.   

2. Управление на българското стопанство чрез човешкото поведение. 

Управляващите субекти правят непрестанни и систематични опити да управляват 

българското стопанство посредством механизмите на човешкото поведение. В 

това направление действително има успехи, но неуспехите са повече. Стопанското 

управление, като част от управлението изобщо, така и не успява да изгради 

адекватен модел на поведение съответстващ на преследваните стратегически 

стопански цели. Населението е разделено на две големи групи. Първата група 

(доста малка) обхваща партийната номенклатура (БКП) и приближените към 

режима, която живее с привилегии и се радва на добър жизнен стандарт и то 

понякога без да работи по същество, като често се занимава с преливане от пусто в 

празно. Това ужасно дразни втората група (несравнимо по-голяма), която макар и 

подсигурена с най-необходимото за сносно съществуване трудно се справя с 

живота и не съзира особена перспектива и смисъл в социалистическия начин на 

живот. Между тези две групи зее пропаст.       

3. Управление на българското стопанство чрез количествени методи. През 

проучвания времеви период за първи път в българското стопанство започват да се 

използват някои количествени методи за неговото управление. Това обаче не е 

масова практика и се върши спорадично.   

4. Системно управление на българското стопанство. Категорично може да 

се твърди, че по време на проучвания времеви период българското стопанство се 

управлява по системен начин и това става по добре разписани правила и чрез 

относително подходящи инструменти.   

5. Ситуационно управление на българското стопанство. Управляващият 

субект отлично схваща важността на ситуационното управление и се възползва 

горе-долу добре от него. Все пак се проявява традиционната българска слабост – 

да се следват промените, а не те да се изпреварват.      

6. Програмно-целево управление на българското стопанство. В рамките на 

времевия период програмно-целевото управление на българското стопанство 

започва да се прилага в определени сектори, но доста неравномерно и без 

необходимата стратегическа визия.   

7. Процесно управление на българското стопанство. Процесното 

управление на българското стопанство през изучавания времеви период е 

прилично представено. То е налично, но не се реализира в неговата пълнота и по 

каноните на управленската наука.     

8. Самоуправление на българското стопанство. Не се откриват никакви 

маркери, които могат да ни позволят да напишем, че има самоуправление на 

българското стопанство, дори негови фрагменти. Самоуправлението остава 

мираж.     
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3.2.4. Времеви период 1980 – 1999 г.  

 

Описание на периода 1980 – 1999 г. 

  

Осемдесетте години на ХХ век в НРБ започват със стагнация на 

стопанството и криза в почти всички направления, а ще завършат с радикална 

политическа и икономическа промяна. През първите години от начената осма 

декада обаче смяната на политическия социалистически режим, демонтирането на 

плановата (командната) икономика и свалянето на авторитарния ръководител 

Тодор Живков изглеждат истинска илюзия в която не вярва почти никой. 

Режимът, поне по външни белези, стои напълно монолитен. Само шепа хора 

разполагат с информация за реалното положение на нещата, а тя е, че червеите на 

разрухата вече усилено гризат снагата на загниващото българско стопанство и е 

въпрос единствено на време то да бъде положено в ковчег. Доста други индивиди 

се досещат какво се крие зад поизлъсканата икономическа фасада, но се страхуват 

да вземат публично отношение, а шушукат тихичко за това вкъщи пред 

домашните си. Крахът на реалния социализъм обаче вече е задействан по 

неумолимите закони на икономическата логика, която изобщо не се влияе от 

благите думи и добрите пожелания, а от вездесъщия пазар и от равновесието 

между търсенето и предлагането. Часовникът на времето започва да отброява 

последните години на системата, която вече е обещала тържествено на всички 

българи, че в едно обозримо бъдеще всеки ще работи както може (според 

възможностите), а ще получава каквото иска (според потребностите).   

Управляващите българското стопанство не са наивници (има, естествено, и 

такива) и много добре разбират, че икономиката трябва да се реформира 

драстично и то във всички направления. Тук възниква обаче едно фундаментално 

раздвоение, а именно – как домашното стопанство да се реформира по 

капиталистически начин без обаче да промени социалистическата (командно-

административната) си същност. Политически това изглежда в някаква степен 

възможно (може да се камуфлира), но от икономическа и управленска гледна 

точка е наистина неизпълнимо. Единият препъни камък е частната собственост, а 

другият – свободната пазарна икономика. Реформаторите в БКП разбират, че не 

могат да претърколят тези два камъка, тъй както те ще ги затиснат и премажат, 

затова търсят изход в ефектни, но фасадни промени и частична либерализация на 

стопанството. Те трябва да се борят и с догматиците, които са на мнение, че не 

трябва да се предприемат никакви икономически промени.   

Междувременно се случва едно събитие, което само след няколко години ще 

промени из основи не само Народна република България, а и цяла Източна Европа 

и даже целия свят. На 11 март 1985 г. за генерален секретар на КПСС е избран 

реформаторът Михаил Горбачов (роден 1931 г.). Той предприема поредица от 
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всеобхватни промени, които стават известни под събирателния термин 

„перестройка“. Целта е да се повиши жизненото равнище на гражданите на СССР, 

да се демократизира обществото (в рамките на социализма) и да се даде нов 

живителен импулс на започналата да се разлага съветска икономика. В крайна 

сметка перестройката се проваля.                                      

 По силата на стари рефлекси управляващите в НРБ веднага поглеждат към 

променилия се Голям брат (СССР) и почти всички от тях веднага схващат, че този 

път промяната е действително дълбока и всеобхватна и не може повече да се 

шикалкави. Водени и от инстинкт за самосъхранение българските политици и 

стопански ръководители предприемат съответни мерки и действия и то доста 

скоростно за такива инерционни системи, каквито са политическата и 

икономическата.  
 

 
Михаил Горбачов. Източник: bg.wikipedia.org 

 

 През 1987 г. е лансирана т.нар. Юлска концепция на БКП. Тя предвижда 

широкообхватни реформи в икономиката, дълбоки административни промени и 

чувствително намаляване на бюрокрацията. Монополът на комунистическата 

партия върху властта обаче остава незасегнат. Продукт на тази концепция е 

прочутият Указ №56 на Държавния съвет на НРБ от 25 февруари 1989 г. с който се 

цели поощряване на частната стопанска инициатива и фирмената дейност. Седем-

осем месеца след публикуването на Указ№56 съгласно неговите разпоредби са 

регистрирани около 2000 фирми. Това означава, че българите не са се втурнали 

масово да правят частен бизнес и да печелят пари, макар и милиони от тях (на 

практика почти всички) да мечтаят за богатства. Нищо обаче не може да спаси 

потъващата българска икономика устремила се към дъното, носеща на врата си 

воденичните камъни на огромен външен дълг, изостанало в технологично 

отношение стопанство, немалко заплашени от фалит предприятия, демотивирана 

работна сила, вътрешни ежби и конфликти в ръководството на БКП и твърде 

подозрителен Съветски съюз.  

 Към края на 80-те години във върхушката на БКП се оформят два 

непримирими властови центъра. Първият център гравитира около генералния 

секретар на БКП Тодор Живков, който е изпаднал в немилост пред Михаил 
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Горбачов – това са хората на статуквото. Вторият център се оформя около Петър 

Младенов и Андрей Луканов – те могат да бъдат наречени реформатори, а и се 

ползват с благосклонността на СССР. Реформаторите са организирани значително 

по-добре и действат много по-активно.  

На 10 ноември 1989 г. се провежда Ноемврийският пленум на ЦК на БКП. 

Пленумът освобождава Тодор Живков от поста генерален секретар на БКП, с 

което приключва една политическа, икономическа и управленска ера. 

Официалната информация на Българската телеграфна агенция (БТА), оповестена в 

17:41 часа е следната: Днес Централният комитет на БКП на свой редовен пленум 

избра за генерален секретар на ЦК на БКП другаря Петър Младенов. Пленумът 

удовлетвори молбата на другаря Тодор Живков да бъде освободен като генерален 

секретар и член на Политбюро на ЦК на БКП и му изказва дълбока благодарност 

за дългогодишната всеотдайна дейност в служба на партията и народа. Този 

политически катаклизъм се приема нееднозначно от населението. Едни плачат от 

радост и се прегръщат невярващи, че са доживели падането на комунистическия 

диктатор, други искрено тъгуват за своя любим ръководител, когото наричат 

гальовно Тато и с обич Янко (неговото партизанско име), а трети се ослушват по 

модела на безсмъртния литературен герой Бай Ганю каква точно публична 

позиция да заемат, така че да спечелят от нея.  

 Започва т.нар. Преход. България встъпва в изцяло нов път на политическо, 

икономическо и социално развитие, коренно различен от този по който се е 

движила в продължение на цели 45 години (1944 – 1989 г.). 

 Част от най-важните времеви жалони на промяната са следните:  

1. 19 януари 1990 г. – отмяна на чл. първи от Конституцията на НРБ с което 

се премахва ръководната роля на БКП в държавата;  

2. Избори за VII Велико Народно Събрание (ВНС) в два тура през юни 1990 

г. Основните протагонисти са Българска социалистическа партия – БСП 

(наследник и правоприемник на БКП) и Съюз на демократичните сили – СДС 

(пъстър и хлабав конгломерат от политически партии и движения с 

антикомунистическа риторика и насоченост). Изборите неочаквано се печелят от 

БСП. ВНС изработва нова демократична конституция на държавата, която вече се 

нарича Република България (от 15 ноември 1990 г.);  

3. Програмно правителство начело с Димитър Попов (1990 – 1991 г.), което 

либерализира цените в страната. Отначало хората са напълно стъписани, но 

постепенно свикват с пазарното ценообразуване. Спестяванията на населението 

обаче бързо започват да се стопяват;  

4. Избори за 36-о Народно събрание през октомври 1991 г., които се печелят 

от СДС-движение. Създаване на правителство с министър председател Филип 

Димитров. Стартират дълбоки реформи в икономика;  
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5. Провеждане на първи президентски избори в страната през януари 1992 г. 

Те се печелят от президентската двойка на СДС Желю Желев и Блага Димитрова, 

които се афишират като антикомунисти и демократи;  
 

 
Желю Желев. Източник: BGNES 

 

6. Правителство с министър председател Любен Беров (1992 – 1994 г.), което 

е съставено от експерти;  

7. Жан Виденов от БСП оглавява правителство на Демократичната левица 

(1995 – 1997 г.). През 1996 г. започва раздържавяването на държавните активи 

чрез т.нар. масова приватизация, като тя бива два вида – масова (чрез бонови 

книжки) и касова (чрез реални пари). При масовата (бонова) приватизация всеки 

пълнолетен жител на страната може да получи ако поиска бонова книжка с 

номинал от 25 000 лева (тогавашни USD 350) чрез която има право да закупи 

акции от 1050 предприятия или да ги вложи в приватизационни фондове. 

Масовата приватизация не е добре замислена, осъществена и контролирана и 

години след това почти всички са на мнение, че тя напълно се е провалила. По 

време на управлението на Жан Виденов в страната се развихря хиперинфлация 

(есента и зимата на 1996 – 1997 г.), която е комбинация от некомпетентно 

финансово управление, липса на управленски умения за управление на кризи и 

неблагоприятно стечение на обективни обстоятелства от различно естество. Под 

много силен натиск от различни страни Жан Виденов е принуден да подаде 

оставка; 

8. Правителство начело с министър председател Иван Костов (Обединени 

демократични сили), което е на власт от 21 май 1997 г. до 24 юли 2001 г. В 

икономически аспект може да се подържа мнението, че това дясноцентристко 

правителство постига определени успехи – стабилизира напълно разнебитената 

преди него финансово-банкова система на държавата, донякъде успява с масовата 

приватизация и създава предпоставки за стопански растеж. Иван Костов има обаче 

и много отрицатели, които не харесват управленския му стил (наричан е 

Командира) и го обвиняват в тежки грехове (вземане на страна, корупция, 

съмнителни сделки и други). Изобщо той е приеман полярно (обичан – мразен).              

 Последното десетилетие на ХХ век е много интересно от стопанска гледна 

точка. За съжаление то все още не е изследвано добре през призмата на 
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управлението. Визираната декада е изцяло многомерна като Риманова геометрия, 

тъй като в това изследователско поле все още преобладават пристрастните 

описания, анализи и оценки, а обективните са твърде малко. Най-общо може да се 

каже, че времевият период от 1990 до 1999 г. е силно турбулентен, както той 

поставя началото на прехода от централно планирано към пазарно ориентирано 

стопанство в Република България и дълбоки структурни промени в нейната 

икономика.    

 

Изследване на периода 1980 – 1999 г. 

  

Макро управленски елементи 

 

1. Стратегическа управленска визия. Стратегическата управленска визия за 

управление на българското стопанство през разглеждания времеви период може да 

се раздели на два подпериода (Първи подпериод 1980 – 1989 г.; Втори подпериод 

1990 – 1999 г.), където при тях въпросната визия се различава радикално. През 

първия подпериод (1980 – 1989 г.) стратегическата визия донякъде варира, но 

остава все пак в рамките на плановата икономика от социалистически тип и 

стопанския дирижизъм. През втория подпериод (1990 – 1999 г.) стратегическата 

управленска визия търпи коренна промяна. Това ще рече, че българската 

стопанска политика се насочва към съвсем различна цел, а именно – изграждане и 

стабилно функциониране на свободна пазарна икономика от либерален тип.         

2. Стратегически управленски решения. Стратегическите управленски 

решения в рамките на първия подпериод (1980 – 1989 г.) водят до някои 

впечатляващи резултати – индустриализацията на страната е приключена успешно 

(с всичките съпътстващи недостатъци), чувствително подобряване на социалната, 

техническата и производствената инфраструктура, запазване и частично 

подобряване жизнения стандарт на населението. Има, обаче, и някои много 

спорни неща. Едно от тях, например, е за изграждането на Завода за тежко 

машиностроене – Радомир (Комбинат „Червена могила“). През втория подпериод 

(1990 – 1999 г.) стратегическите управленски решения за управление на 

домашното стопанство са многобройни и нерядко противоречиви. Те понякога 

трябва да решават проблеми с които никое национално стопанство преди това не 

се е сблъсквало и действително е необходимо да отчитаме това важно 

обстоятелство. Едно е да оценяваш в хладен и тих кабинет взето стратегическо 

решение преди 30-ина години, без то изобщо да те засяга (като нас), а съвсем 

друго е, да вземаш конкретно стратегическо решение при липса на информация, 

протестиращи работници под прозорците, които крещят и искат твоята оставка и 

началник, който ти звъни през 20 минути по телефона да те пита какво става 

(както често е ставало на практика). Стратегическите управленски решения, също 
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така, в някои от случаите се вземат въз основа на принципа на пробата и грешката. 

Един от безспорните неуспехи е свързан с приватизацията на държавните 

предприятия. Те вместо да се оздравят, биват приватизирани, което в крайна 

сметка често води до техния банкрут. Днес разбираме, че това е било колосална 

грешка. Една от главните причина за това фиаско е, че новите мениджъри не знаят 

как да управляват предприятията в буквалния смисъл на тази дума, а други 

съзнателно ги ограбват и разсипват. Дълго потисканата алчност, дремеща в 

душите на новоизлюпените капиталисти, плюс очакваната некомпетентност и 

безнаказаност почти руинират българското стопанство.                

3. Стратегическа гъвкавост. Целият изследван период се отличава със 

стратегическа гъвкавост по отношение на управлението на българското 

стопанство. През първия подпериод (1980 – 1989 г.) се изисква един вид 

стратегическа гъвкавост, а през втория подпериод (1990 – 1999 г.) – съвсем 

различна. След коренната политическа промяна от 1989 г. българската стопанска 

политика трябва да извърши и радикална икономическа трансформация, което 

предполага и постоянна и систематична стратегическа гъвкавост. През 1991 г. вече 

не съществуват нито СССР с неговия необятен и не чак толкова претенциозен 

пазар, нито Съвета за икономическа взаимопомощ (СИВ), което изисква още по-

голяма стратегическа гъвкавост.              

4. Стратегическо предприемачество. През разглеждания времеви период 

стратегическото предприемачество е добре представено. Още през първия 

подпериод (1980 – 1989 г.) стратегическото предприемачество започва да се 

толерира от държавата и нейната стопанска политика (Указ №56 от 1989 г.). Някои 

партийни функционери приемат със скърцане на зъби Указ №56, тъй като го 

смятат за прекалено капиталистически, но самият живот показва, че ако иска да 

оцелее, социалистическата планова икономика трябва да се трансформира. В 

крайна сметка тя не само, че не оцелява, а рухва много бързо като се оказва колос 

на глинени крака. През втория подпериод (1990 – 1999 г.) стратегическото 

предприемачество започва да се подпомага от държавата, а и самата тя понякога 

влиза в ролята на стратегически предприемач.        

5. Организационен модел на управление. През първия подпериод (1980 – 

1989 г.) организационният модел на управление на българското стопанство 

традиционно остава преобладаващо линеен. Управленската пирамида, 

управленската йерархия и управленската верига на българската икономика в 

залеза на социализма е много специфична. Тя се състои от различни управленски 

субординационни звена между които съществуват както вертикални, а така също и 

хоризонтални връзки. Имаме Политбюро на ЦК на БКП (най-висш партиен орган, 

който взема най-важните решения в страната), ЦК на БКП (висш ръководен орган 

на БКП), Министерски съвет на НРБ (висш изпълнителен и разпоредителен 

орган), Държавен съвет на НРБ (държавен законодателно-изпълнителен орган), 
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Народно събрание на НРБ (върховен представителен орган, единствен 

законодателен орган в страната) и други управленски структури. Всички тези 

структури в една или друга степен имат отношение спрямо българската стопанска 

политика и българското стопанство. Управленските връзки между тях са много 

сложни (понякога трудно и даже принципно неуправляеми) и са от линеен, 

функционален, линейно-функционален, линейно-щабен и даже от матричен вид. 

Те непременно трябва да бъдат систематично изследвани, тъй като са част от 

българската управленска  история, която е слабо проучена. По време на втория 

подпериод (1990 – 1999 г.) основният организационен модел на управление на 

българското стопанство също е линеен, но с много силни функционални елементи. 

Тук имаме чувствително увеличаване на децентрализацията за сметка на 

централизацията. Има обаче и моменти, когато организационният модел на 

управление на българското стопанство показва силни признаци на хаотичност.            

6. Дихотомия: конкуренция и кооперация. През изследвания времеви период 

конкуренцията и кооперацията са относително равномерно представени, но все 

пак конкуренцията преобладава, на моменти доста силно. През втория подпериод 

(1990 – 1999 г.) с приемането на Търговския закон (в сила от 1 юли 1991 г). се 

оформя основната законодателна рамка, която регламентира търговската 

конкуренция и търговската кооперация.        

7. Иновативно управление. Иновативното управление е силно представено 

през проучвания времеви период. Може да се изкаже твърдението, че този вид 

управление е предопределен по-скоро от напора и въздействието на външни 

обективни обстоятелства, а не от вътрешните убеждения на управляващите 

субекти.   

8. Макро управленска среда в България. В обсега на изследвания период 

макро управленската среда за управление на българското стопанство не е 

благоприятстваща икономическото развитие. В рамките на първия подпериод 

(1980 – 1989 г.) стагниращи фактори са закостенялата еднопартийна политическа 

система, кризата в СССР, която влияе и върху икономическата ситуация в НРБ, 

объркаността на партийното ръководство по кой път да се поеме и лутането между 

различни управленски концепции и модели, разочарованието у населението 

относно способността на социалистическото стопанство да подобри материалното 

му съществуване и други. През втория подпериод (1990 – 1999 г.) един след друг, 

също така, се проявяват маса негативни фактори: остро и ожесточено политическо 

противопоставяне, разпадаща се държавност, дерегулация на парично-

финансовата сфера, която изведе част от парите извън сферата на 

производителната икономика, режимът на Паричен съвет (въведен през 1997 г.), 

който като Прокрустово ложе реже краката и ръцете на държавата при опитите й 

да води самостоятелна парична политика с цел подпомагане на българския износ, 
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хиперконкуренция, която като цунами помита неукрепналите и декапитализирани 

български предприятия и смазва тяхната конкурентоспособност.        

9.  Българска макро управленска психология. Българската макро управленска 

психология не се променя съществено и си остава преобладаващо 

индивидуалистична. В обсега на втория подпериод (1990 – 1999 г.) 

индивидуализмът на българите дори още повече се усилва, тъй като те се 

отчуждават, обедняват и озлобяват, и като следствие в своята маса започват да 

живеят според принципа „ден за ден“. Масовият архетип загнездил се в 

домашното масово съзнание е, че най-облагодетелстван от промените след 1989 г. 

е елитът на БСП прелял и маскирал се и в други политически формирования, 

както и престъпните групировки. Това преобладаващо обществено мнение влияе 

пряко, естествено негативно, и върху българската макро управленска психология.             

10. Управляемост на българското стопанство. През целия изследван 

период управляемостта на българското стопанство е ниска, като на моменти то 

изцяло губи управляемостта си вследствие на инфлационни и хиперинфлационни 

шокове и нескопосани политически въздействия.     

  

Микро управленски елементи 

 

1. Функции на управление на българското стопанство. Всички функции на 

управлението (планиране, организиране, ръководене, координиране, 

контролиране) на българското стопанство са налични и се забелязват, като те са 

относително пропорционално представени.  

2. Управление на българското стопанство чрез човешкото поведение. През 

целия изследван период се правят по-скоро неуспешни опити за управление на 

българското стопанство чрез човешкото поведение. По-голямата част от 

управляващите субекти прекрасно разбират, че човешкото поведение е най-

мощният инструмент за развитието на българското стопанство, в пъти по-силен от 

финансите, технологиите и иновациите, като точно поради това те се опитват да го 

впрегнат за изпълнение на собствените си цели. През първия подпериод (1980 – 

1989 г.) обаче кадрите са резигнирани и отчуждени, а през втория подпериод (1990 

– 1999 г.) същите тези кадри са позагубили вече трудовите си навици и трудовата 

им дисциплина е спаднала на ниско ниво. Управляващите и управляваните са се 

разминали някъде по пътя и са поели в различни посоки.         

3. Управление на българското стопанство чрез количествени методи. В 

обсега на проучвания период първоначално започва експериментално управление 

на българското стопанство чрез количествени методи, което постепенно се усилва 

и разширява, но без да достигне в крайна сметка до нужното критично ниво за да 

бъде извършен необходимият пробив. Общо взето използването на количествени 

методи в българското стопанство не може да се похвали с особени успехи.    
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4. Системно управление на българското стопанство. В обсега на първия 

подпериод (1980 – 1989 г.) има наличие на сериозни опити българското 

стопанство да се управлява по системен начин, но след това при втория подпериод 

(1990 – 1999 г.) систематичността напълно изчезва. Нещо повече, може да се 

изкаже тезата, че домашното стопанство на моменти се управлява (дали това е 

сказуемото?) антисистемно.    

5. Ситуационно управление на българското стопанство. Целият разглеждан 

времеви период е белязан от характеристиките на ситуационното управление. Под 

напора на непрекъснато и понякога хаотично променящата се икономическа 

ситуация управляващите просто нямат друг избор освен да прибегнат към 

инструментите на ситуационното управление. Това понякога им се отдава, а друг 

път – не.          

6. Програмно-целево управление на българското стопанство. През целия 

изучаван времеви период се използват инструменти на програмно-целевото 

управление на българското стопанство. Програмите и целите обаче са коренно 

различни. През първия подпериод (1980 – 1989 г.) те са на практика неизпълними, 

тъй като са утопични – изграждане на развито социалистическо общество (реален 

социализъм) като условие и рамка за високо ефективна домашна икономика. В 

обсега на втория подпериод (1990 – 1999 г.) по-голямата част от програмно-

целевото управление (доколкото изобщо е налично) не успява да изпълни задачите 

си. Някои цели обаче са реализирани – така например в края на 90-те години на 

ХХ век около 70 проценти от държавните предприятия са успешно приватизирани. 

Какво обаче се случва с тях впоследствие е един отделен въпрос.         

7. Процесно управление на българското стопанство. В границите на 

изучавания времеви период използването на процесното управление на 

българското стопанство се засилва. Управляващите осъзнават неговата 

управленска мощ и правят опити, не винаги успешни, да се възползват от неговите 

механизми.        

8. Самоуправление на българското стопанство. Самоуправлението през 

проучвания времеви период не е вече само теоретична конструкция. То започва да 

се прилага тук-там, но не масирано, а твърде внимателно и фрагментарно. За 

самоуправление на българското стопанство се говори както през първия 

подпериод (1980 – 1989 г.), а така също и през втория подпериод (1990 – 1999 г.). 

Иначе практическите резултати от неговото внедряване не са впечатляващи. 

Самоуправлението някак си не може да се вмести в канавата на българската 

икономика и продължава да изглежда като сираче, което се нуждае от грижовни и 

заинтересовани родители, които обаче са вечно заети с нещо друго и не обръщат 

внимание на детето.           
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3.2.5. Времеви период 2000 – 2019 г.  

 

Описание на периода 2000 – 2019 г. 

 

 През март 2000 г. Република България започва преговори за присъединяване 

към Европейския съюз. Те са трудни и продължителни, като страната е принудена 

да направи множество компромиси, някои от които твърде щекотливи. Тези 

преговори, самото присъединяване и времето след като България става 

пълноправен член на ЕС (2007 г.), са най-важните външнополитически събития, 

които се случват с българската държава за времевия период 2000 – 2019 г., а може 

би и за век напред.       
 

 
Подписване на Договора за присъединяване на България към ЕС. Източник: bnt.bg 

 

Договорът за присъединяването на България към Европейския съюз е 

подписан на 25 април 2005 г. на церемония в Двореца на Великия херцог на 

Люксембург. От българска страна подписи полагат четирима души – президентът 

Георги Първанов, министър-председателят Симеон Сакскобургготски, 

министърът на външните работи Соломон Паси и министърът по европейските 

въпроси Меглена Кунева (на снимката горе). Самото присъединяване става на 1 

януари 2007 г. Чак на 1 януари 2014 г. трудовият пазар на ЕС се отваря за всички 

български граждани без ограничения. Членството на България в ЕС има 

фундаментално значение за българската стопанска политика и българското 

стопанство като цяло. Те вече не са същите и никога повече няма да бъдат.      

На 24 юли 2001 г. е сформирано ново българско правителство начело със 

Симеон Сакскобургготски (син на Цар Борис III) от НДСВ (Национално движение 

за стабилност и възход). То управлява до 17 август 2005. Икономическата 

конюнктура е благоприятна и страната бележи добър икономически растеж. 

Населението обаче има ниски доходи, спестяванията му вече са стопени, и, 
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естествено, не е доволно от ситуацията. Външният дълг на България към различни 

кредитори е космически по размер за мащабите на страната – над 10 млрд. долари. 

Финансово-банковата система е в добро състояние. Държавата е политически и 

икономически стабилна и като следствие чуждестранните инвестиции започват да 

нарастват. Голяма част от най-важните стопански проблеми обаче остават 

нерешени.  

На 29 март 2004 г. България става член на НАТО (Организация на 

Северноатлантическия договор) – международна организация с военно-

политически характер.           

Хронологично следва кабинет с министър-председател Сергей Станишев от 

БСП. Това правителство управлява страната от 17 август 2005 г. до 27 юли 2009 г. 

Става известно като правителство на Тройната коалиция, тъй като включва в 

състава си представители на три политически партии: БСП, НДСВ и ДПС 

(Движение за права и свободи). Разпределението на министрите вътре в кабинета е 

на квотен принцип в съотношение 8:5:3. Това съотношение е недостатъчно 

изследвано от управленска гледна точка, а е проучвано само от исторически, 

политически и социологически ракурс. Тук би било интересно да се анализира по 

какъв начин са били вземани управленските решения, какви са били 

управленските механизми и инструменти, каква е била управленската йерархия и 

управленската командна верига и т.н. Не сме чели такива научни анализи.  

Правителството на Тройната коалиция постига успехи в своята стопанска 

политика, но и неуспехите никак не са малко. Икономиката продължава да расте 

(макар и със забавени темпове), инвестициите се увеличават и безработицата е 

поносима. Същевременно заплатите и пенсиите остават ниски, инфлацията 

подяжда доходите и сред населението, което традиционно е недоволно от 

икономическата си съдба, започват брожения. През 2008 г. се разразява световна 

финансово-икономическа криза (най-тежката след Втората световна война), която 

през 2009 г. връхлита и България. Правителството на Сергей Станишев не успява 

да се справи добре с последствията от кризата, а преди това министър-

председателят е заявил публично, че кризата няма да се отрази чувствително на 

държавата.                   

Следва първото правителство на Бойко Борисов (министър-председател) от 

ПП ГЕРБ. То управлява страната от 27 юли 2009 г. до 13 март 2013 г. 

Правителството демонстрира променлив успех при справяне с икономическите 

проблеми на страната и е свалено от власт след широки политически протести в 

които са силно застъпени икономически искания за промяна. 

Бойко Борисов още два пъти е министър-председател на Република 

България. От 7 ноември 2014 г. до 27 януари 2017 г. (второ правителство с 

коалиционен характер) и от 4 май 2017 г. до 12 май 2021 г. (трето правителство 

също с коалиционен характер).  
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Стопанската политика и на трите кабинета начело с Бойко Борисов е 

противоречива и не може да се оцени еднозначно. При нея се наблюдават както 

положителни, но така също и негативни моменти. Освен това тезите за 

икономическата ефективност на трите кабинета под ръководството на Борисов са 

силно политизирани и почти изцяло полярни – в черно-бялата гама. Изходът от 

създалото се положение за извършване на обективна стопанска оценка (доколкото 

е възможна) съзираме в управленския анализ. Той е най-слабо политизираният 

изследователски инструмент за стопанско описание и анализ и превъзхожда по 

обективност в това измерение историческия, икономическия, политическия и 

социологическия проучвателен инструментариум.        

 

 
Бойко Борисов. Източник: БГНЕС 

 

Периодът 2000 – 2019 г. трудно може да бъде оценен от стопанска гледна 

точка поради много причини, а и заради времевата си близост. Най-общо казано в 

него са налице и положителни и отрицателни елементи. Като цяло стопанството е 

турбулентно и правителствата, без нито едно изключение, допускат маса грешки в 

икономическата си политика (понякога с фатален край). Все пак българското 

стопанство бележи явен напредък и пазарната икономика се заякчава. Населението 

обаче продължава да живее бедно (някои прослойки даже в мизерия) и хората не 

са никак доволни от икономическото си положение, като постоянно избухват 

недоволства и бунтове, а мрънкането е постоянно. Налице е и демографска 

катастрофа, обезлюдяване на цели региони и общини, както и крайно 

неравномерно териториално стопанско развитие на държавата. Няма напълно 

точна статистика, но се предполага, че над един милион българи и то в най-

активна възраст (25–55 години) оставят бащините си огнища и търсят препитание 

в странство, тъй като родната им държава и нейната стопанска политика не могат 

да им осигурят достоен поминък, даже препитание и част от тях гладуват в 

истинския смисъл на тази дума. Това е голямата българска трагедия, сравнима с 

османското завладяване на българските земи, когато се предполага, че половината 

от населението е избито, разселено, избягало или прогонено и българите даже са 

сериозно заплашени от биологично изчезване. Преходът към самия край на 

изследвания времеви период (2020 г.) като че ли вече е завършил (или почти 

завършва).          
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Изследване на периода 2000 – 2019 г. 

 

Макро управленски елементи 

 

1. Стратегическа управленска визия. Стратегическата управленска визия в 

сферата на българското стопанство през изследвания времеви период е напълно 

ясна и публично артикулирана – продължаване изграждането на свободната 

пазарна икономика и нейното усъвършенстване. При едни правителства 

свободната пазарна икономика е с преобладаващо либерални черти, при други – с 

преобладаващо социални черти, а се срещат и ситуации, когато са налице и 

социалистически елементи. Водят се ожесточени теоретични спорове дали целта е 

постигната (към 2020 г.) – т.е. дали в Република България е налична напълно 

функционираща свободна пазарна икономика. Тук се срещат различни мнения. 

Основната (преобладаваща) теза е, че такава икономика е налице и тя 

функционира относително безпрепятствено. Другата основна  теза е, че се върви 

към такъв тип икономика, но тя все още не е изцяло функционираща (широко 

разпространена теза). Има и трета теза – в Република България има изградена и 

функционираща свободна пазарна икономика, но тя е от фасаден тип, като 

нейните характеристики са компрадорски и неолиберални (либертариански). 

Нашите разбирания гравитират към синтез на основната (преобладаваща) и 

третата теза.                 

2. Стратегически управленски решения. В обсега на изучавания времеви 

период се вземат огромен брой стратегически управленски решения касателно 

българското стопанство. На практика е невъзможно те да бъдат оценени 

синтетично  (събирателно), като за целта е необходимо отделно изследване. Все 

пак може да се даде мнение, че стратегическите управленски решения са крайно 

разнородни и с голяма амплитуда в тяхното качество.     

3. Стратегическа гъвкавост. Стратегическата гъвкавост при управлението 

на българското стопанство е слабо изразена. Определено може да се защитава 

разбирането, че българските правителства, без никакви изключения, при 

управлението на домашното стопанство не демонстрират необходимата 

стратегическа гъвкавост. Върви се след промените, като не се наблюдават 

мениджърски умения те да се изпреварват.    

4. Стратегическо предприемачество. Стратегическото предприемачество, 

по стара българска традиция, продължава да не се подпомага. Предприемаческата 

дейност, не само стратегическата, но и оперативната, е прекалено усложнена, 

бюрократизирана, постоянно променяща се и излишно регулирана (налице са 

голям брой лицензи, разрешителни, регистрации и високи такси). По парадоксален 

начин, тъй като тя губи много пари от това, българската стопанска политика 

вместо да разгърне стратегическото предприемачество, то тя го слага в букаи. 
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Всяко едно домашно правителство след като вземе властта заявява, че ще 

подпомага предприемачеството, но това почти винаги остава едно добро 

намерение (пожелание). Стратегическото предприемачество среща особени 

затруднения и на регионално ниво (областно и общинско), където то често се 

изправя пред непреодолими бюрократични бариери и местни проблеми. Тук, 

разбира се, нещата не са никак елементарни и има нужда от допълнителни 

изследвания.   

5. Организационен модел на управление. В обсега на времевия период 

организационният модел на управление на българското стопанство е твърде 

пъстър. Преобладават все пак линейният и функционалният модел. Срещат се 

обаче и други модели: линейно-функционален, линейно-щабен, дивизионен, 

матричен, проектен. За първи път се правят опити изолирани части от българското 

стопанство да се управляват посредством мрежи, но големи успехи в тази посока 

не са постигнати.       

6. Дихотомия: конкуренция и кооперация. Както конкуренцията, така и 

кооперацията имат своето място при управлението на българското стопанство в 

рамките на проучвания времеви период. Все пак преобладава конкуренцията, 

докато кооперацията е по-слабо застъпена.       

7. Иновативно управление. По време на изследвания времеви период се 

правят многобройни опити за иновативно управление, но те като правило са лошо 

подготвени, изпълнени и контролирани и поради тази причина не постигат 

нужните ефекти. България продължава да е догонваща страна в сферата на 

технологиите и иновациите.     

8. Макро управленска среда в България. Макро управленската среда в 

България по време на проучвания период е като цяло неблагоприятна, с някои 

изключения (най-вече от 2001 до 2006 г.).     

9.  Българска макро управленска психология. Българската макро управленска 

психология през проучвания времеви период продължава да бъде преобладаващо 

индивидуалистична. Визираната индивидуалистичност дори се усилва. В тази 

връзка всички управляващи субекти трябва да се съобразяват с наличното 

статукво и те действително в голяма степен успяват да го сторят.       

10. Управляемост на българското стопанство. През изучавания времеви 

период управляемостта на българското стопанство е ниска. Това се дължи на 

голям брой фактори с обективна и със субективна природа. Управленската 

конвергенция търпи отстъпление.   
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Микро управленски елементи 

 

1. Функции на управление на българското стопанство. В границите на 

изследвания период са представени всичките основни функции на управление на 

българското стопанство (планиране, организиране, ръководене, координиране, 

контролиране). Не може да се твърди, че някоя функция има рязък превес над 

друга функция. Общо взето всички основни функции на управление на 

българското стопанство са представени уравновесено.     

2. Управление на българското стопанство чрез човешкото поведение. При 

управлението на българското стопанство чрез човешкото поведение не се постигат 

почти никакви успехи. Основният управленски проблем е, че според законите и 

заявените публични политики Република България е социална държава, но на 

практика тя не е точно такава. Населението в своята маса усеща това драстично 

управленско противоречие и като следствие неговото стопанско поведение не е 

кооперативно, а и това поведение се отличава с висока подозрителност спрямо 

управляващите.  

3. Управление на българското стопанство чрез количествени методи. 

Правят се сериозни опити българското стопанство да бъде управлявано 

посредством количествени методи. В някои отношения се постигат икономически 

успехи, в други – не.   

4. Системно управление на българското стопанство. Един от основните 

управленски проблеми на проучвания времеви период е, че българското 

стопанство не се управлява по системен начин, а често на парче.  

5. Ситуационно управление на българското стопанство. През изследвания 

времеви период българското стопанство е силно подвластно на многобройни 

ситуации. Какво ли не се случва в сферата на икономиката през периода и в тази 

връзка управляващите субекти се справят някак си с възникналите ситуации, 

доколкото имат сили за това.       

6. Програмно-целево управление на българското стопанство. В рамките на 

изучавания времеви период програмно-целевото управление на българското 

стопанство се използва масирано и тук се реализират някои успехи.   

7. Процесно управление на българското стопанство. Процесното 

управление на българското стопанство е всестранно прилагано в рамките на 

разглеждания период и даже може да се каже, че става рутинен начин на 

управление на домашната икономика.      

8. Самоуправление на българското стопанство. Не може да се твърди, че по 

време на проучвания период българското стопанство се управлява посредством 

самоуправление. Този висш пилотаж на управлението все още не е усвоен добре 

от българските управляващи, а и средата не е особена подходяща.     
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ  
 

 При написването на монографията срещнахме доста мъчнотии от всякакъв 

характер, но една от най-големите беше тази свързана с неизбежния двоен фокус 

на изложението. От една страна, ние се стремяхме да опишем, анализираме и 

интерпретираме българската стопанска политика в управленски контекст. От 

друга страна, направихме опит да демонстрираме възможните управленски 

подходи и инструменти за проучване и тълкуване на същата тази българска 

стопанска политика. Надяваме се да сме успели поне донякъде и в двете си 

начинания. Наясно сме и с обстоятелството, че като пионерен труд за България 

съчинението ни е обременено с голям брой недостатъци, но все пак таим надежда 

те да не са чак толкова много. Изповядваме веруюто, че България неистово се 

нуждае от изследователски и практически резултати точно в сферата на 

управлението на стопанството и това бе главният ни мотив да доведем до край 

труда си. Оттук нататък всеки, който прояви интерес към него (възможно е да 

няма и никакъв интерес и изследването да потъне в пълна забрава) може да го 

прочете, използва, похвали, критикува, отхвърли, цитира, коментира и т.н.  

От столетия е известно, че никой автор на света не може да напише 

произведение, което да задоволи претенциите на всеки един читател, а и ние не 

сме се стремели към това, тъй като знаем, че то е неизпълнима илюзия. Блазним се 

от мисълта обаче, че читателите са разбрали и приели присърце основната ни теза, 

а именно – управленският подход е изключително подходящ за изследването на 

българската стопанска политика, но е незаслужено пренебрегван.  Нещо повече, 

аргументирахме твърдението си, че в някои отношения управлението трябва да е 

водещо при проучването на разглежданата проблематика и да изземе палмата на 

първенството от лидиращото в момента трио – история, икономика и политика.  

Какво всъщност сторихме.  

В глава първа проучихме основните подходи за изследване на българската 

стопанска политика. Стигнахме до заключението, че те са три – исторически, 

политически и икономически. Разгледахме всеки един от тези подходи и 

установихме, че те имат както положителни страни, но така също, са обременени и 

с недостатъци. Убедихме се, че не съществува универсален подход за проучване 

на българската стопанска политика.   

Посветихме глава втора на научния проблем за основните управленски 

подходи за изследване на българската стопанска политика. В тази връзка 

описахме, анализирахме и разтълкувахме мета управленския подход, макро 

управленския подход и микро управленския подход. Защитихме тезата си, че 

всеки един от тези управленски подходи може да бъде използван за проучването 

както на българската стопанска политика, а така също и на целокупното българско 

стопанство.       
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  В глава трета демонстрирахме възможността за практическо изучаване на 

българската стопанска политика посредством управленския подход. Представихме 

съответна методика и изследвахме българската стопанска политика в пет времеви 

периода посредством инструментариум взет от арсенала на същия този 

управленски подход. Получихме съответни резултати, които могат да бъдат 

видени от всеки един читател, както и използвани от други учени и специалисти, 

ако преценят че те са от интерес за тях.  

След като осъществихме изследването си, можем да формулираме генерален 

извод. Той гласи, че крайно сложната наука за стопанското управление  притежава 

собствена и уникална управленска методология, която трябва да се познава, 

използва и развива, като тя е особено подходяща за изучаването на българската 

стопанска политика и българското стопанство.     

 Научният проблем за българската стопанска политика в управленски 

контекст е толкова всеобхватен и разнороден, че няма как той да бъде описан 

изцяло или изчерпателно представен. Всъщност една от целите на труда е да 

подтикне бъдещи разработки и изследвания в тази важна, сложна и 

многообещаваща научна област. Особено ще сме радостни ако сме предизвикали 

интерес у млади изследователи, които биха жертвали време и положили усилия за 

да развият теорията и практиката на научните изследвания свързани с българската 

стопанска политика и управлението на българската икономика. Българската 

стопанска политика е такъв феномен, който не може да остави равнодушен нито 

един учен или изследовател, който поне веднъж се е докоснал до него, като в това 

се убедихме от личен опит.  

Надяваме се и занапред да можем да продължим да развиваме изследванията 

си относно българската стопанска политика и целокупното българско стопанство. 

При благоприятно стечение на обстоятелствата това би могло да стане под 

формата на нови монографични публикации, учебници и учебни помагала, работа 

в интердисциплинарни изследователски екипи с национален и международен 

състав и представителна верификация на теоретичните си допускания реализирана 

в икономическата практика. Съзнаваме обаче, че сме още в самото начало на това 

крайно сложно научно предизвикателство.       

Създателят на научната монография „Българската стопанска политика в 

управленски контекст 1920 – 2020“ ще възприеме с необходимото внимание и 

уважение всички добронамерени забележки и критики за последващо 

усъвършенстване на труда, тъй като планираме бъдещи негови издания.  

Контакт с автора може да бъде осъществен посредством неговата 

електронна поща: ivan_tsanov@yahoo.com     
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